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Inleiding 
 
Begin maart werd voor de meesten van ons wel duidelijk dat de corona epidemie niet een 
gewoon “griepje” was, en werd ik vanaf die tijd regelmatig door familieleden geraadpleegd. 
Ze wisten dat ik veel te maken heb gehad met het griepvaccin, en na mijn vertrek bij Solvay 
Pharmaceuticals nog een aantal jaren heb gewerkt aan veterinaire vaccins, daarna een 
aantal jaren voor Sanquin en nog een blauwe maandag bij Bilthoven Biologicals (polio 
vaccin). En ik had er al een serie presentaties opzitten over de geschiedenis van de influenza 
vaccinatie in Nederland. 
Aanvankelijk per mail beantwoordde ik de vragen, maar op een geven moment kreeg ik 
door dat dit een historische gebeurtenis ging worden, en ben ik op 23 maart begonnen met 
een “journaal”. Ook om voor mezelf achteraf te kunnen checken of de ideeën die ik had, 
fata morgana’s waren of toch redelijk “to the point”. 
Door de grote hoeveelheid artikelen, TV- en radio-uitzendingen, èn door de lockdown (ik 
kon toch nergens heen) is dit een dagelijks journaal geworden, tot 11 juni, toen ben ik 
overgegaan op één journaal per 2 tot 3 dagen. Ik beperk me tot maximaal 3 pagina’s, maar 
ondanks dat is het inmiddels per 21 november uitgegroeid tot 420 pagina’s. 
Aanvankelijk dus voor familie zijn er nu ca 60 “abonnees”, waarvan een flink deel afkomstig 
is van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed waarvan ik bestuurslid ben, en Trefpunt Medische 
Geschiedenis (Urk) waar ik vrijwilliger ben. Verder completeren oud-collega’s en vrienden 
de kring. Via Mart van Lieburg ben ik daarnaast in contact gekomen met Arnold Bosman die 
als prominent lid van het Red Team de nodige media-aandacht trekt. 
 
Gezien de gigantische hoeveelheid informatie kan ik alleen maar een heel persoonlijke eigen 
selectie maken, met in elk geval aandacht voor vaccins en geneesmiddelen. Natuurlijk ook 
wanneer episodes uit geschiedenis aan de orde komen, bijvoorbeeld de Spaanse griep. 
Maar ik kan het niet laten ook meer maatschappelijke thema’s te bespreken, ook omdat ik 
daar zoveel onzin voorbij zie komen- tenminste in mijn beleving. 
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Behalve dat ikzelf artikelen tegenkom en opneem in mijn journaal, krijg ik ook veel 
informatie van mijn “abonnees”. 
Zo stuurt mijn broer Huub wel een aantal artikelen per dag, broer Niek stuurt wat minder 
maar hij heeft weer veel rekenwerk verricht in het begin toen de getallen die dagelijks 
werden gepubliceerd door het RIVM onvolledig waren en net goed geïnterpreteerd door de 
media. 
Mijn schoonzus is huisarts in Lelystad, en een nichtje huisarts in Stockholm, op die manier 
krijg ik info hoe het gaat in de eerste lijn (en hoe het in Zweden gaat). 
Wat er in Frankrijk gebeurt is ook wel bekend, mijn oudste zoon woont met vrouw en 
kinderen bij Parijs, en de jongste zoon met vriend in Zuid-Frankrijk in hun tweede huis, ze 
werken al vanaf februari vanuit huis. 
Daarnaast krijg ik zeer regelmatig bijdragen van Trefpunt contact Menno van Leeuwen en 
Jep de Bie, oud-hockey vriend. 
 
Op dit moment is niet te zeggen hoe lang ik nog doorga met dit journaal. We hebben jaren 
geleden als thema “vaccins” gehad voor de Farmaceutisch Historische Dag, met als motto 
“fascinatie voor vaccinatie”, en dat is toch wel het goede woord. Het zijn fascinerende tijden 
als je zoals ik in de weer bent geweest met voorbereidingen voor een pandemie. Ik kwam 
dezelfde fascinatie tegen bij een “collega” die ook een journaal schrijft, en opmerkt 
“ik heb hier enorm veel plezier in. Voor mij hoeft corona nog niet te verdwijnen, want ik ben 
nog niet klaar met m’n serie”.1 
Zó ver gaat mijn fascinatie nu ook weer niet…. 
 
  

 
1 Pharmaceutisch Weekblad (2020) nummer 47, pag. 24 
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Coronajournaal 23 maart 
 
Van Niek de link gekregen naar www.ourworldindata.org. 
Heel interessante link, met o.a. veel kritiek over de statistische gegevensverwerking bij de 
WHO. 
Gisteren in mijn mail wat kort door de bocht met de opmerking dat de WHO de lock-down 
niet meer als enig zaligmakend zag. WHO wil het in combinatie met heel veel testen maar 
daar is juist een heel groot gebrek aan wereldwijd. Niek reageerde met inside verhaal Tsji 
over de situatie in China. We weten werkelijk niet wat zich daar heeft afgespeeld. En de 
leiding van WHO staat onder invloed van China. 
 
Zondagavond de uitzending van Arjan Lubach. Meest opvallend een item uit (BNN) 2004. In 
de toekomst kijkend, werd voor 2020 (!) een uitbraak van vogelgriep nagespeeld, inclusief 
Ab Osterhaus. Behalve dat deze ook voor kinderen zeer gevaarlijk was, heel herkenbaar. 
(zie uitzending gemist). 
 
Diezelfde Ab Osterhaus ook zondagavond in NPO1 met de herrezen Jeroen Pauw. Vervelend 
hoe hij het RIVM voor de voeten loopt met oproepen om meer te testen terwijl hij weet dat 
er niet genoeg testmateriaal is. Met de Mexicaanse griep kreeg hij het verwijt dat hij 
financieel belang had gezien het door hem opgerichte Viroclinics. Daar is hij nog steeds CSO 
(Chief Scientific Officer). Daar hoor je nu niemand meer over. Hij pleit voor verdergaande 
maatregelen terwijl hij zelf in een studio zit met toch flink wat mensen en een huisarts die 
net hersteld is van een corona infectie. 
De politieman gaf aan dat er juist wel goed gehoor werd gegeven aan oproepen, en ook Rob 
Jetten liet zich niet direct meeslepen in de roep om strengere maatregelen. 
 Aantal positief getesten en aantal doden komen steeds naar voren als het gaat dat we 
dezelfde kant op gaan als Italië terwijl dat toch het aantal actuele ziekenhuisopnames zou 
moeten zijn. 
 
In de Volkskrant van vandaag een mooi verhaal over de aanpak in Nederland waar het gaat 
om de selectie van patiënten, al dan niet naar ziekenhuis en/of ic. Italiaanse toestanden zijn 
hier minder snel te verwachten: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/artsen-over-hun-keuzes-boven-de-70-niet-
naar-de-ic-dat-zijn-indianenverhalen~bf770c72/ 
 
De RIVM-cijfers van vandaag zijn gunstig wat het aantal doden betreft maar juist niet het 
aantal nieuwe ziekenhuisopnames, 242 op de manier zoals ik die tot nu toe uitrekende. 
Daar is wel iets vreemds mee aan de hand, want in het overzicht van het RIVM 
(Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 23 maart 2020) staan nu staatjes, oa van 
het aantal bij GGD’s gemelde COVID-19 patiënten opgenomen per dag in het ziekenhuis. 
Daar zet zich juist de daling door. Of iemand maakt een rekenfout of er zijn patiënten niet 
geregistreerd die later in het totaal zijn opgenomen zodat mijn staatje per dag niet meer 
klopt. Of er is nog een andere bron en zijn de GGD-cijfers niet volledig. Maar als ik de cijfers 
van de GGD bij elkaar optel kom ik in de buurt van het totaal. 
Verder interessant cijfermateriaal over de impact per leeftijd, risico factoren en man-vrouw 
verdeling. Aantal gevallen 50/50, ziekenhuisopnames en sterfte bijna 2/3 mannen 1/3 
vrouw. 

http://www.ourworldindata.org/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/artsen-over-hun-keuzes-boven-de-70-niet-naar-de-ic-dat-zijn-indianenverhalen~bf770c72/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/artsen-over-hun-keuzes-boven-de-70-niet-naar-de-ic-dat-zijn-indianenverhalen~bf770c72/
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De maatregelen van het kabinet waren na de beelden van overvolle stranden en andere 
gelegenheden te verwachten. Burgemeesters meer bevoegdheden, boetes bij overtreding 
allemaal OK. Bijeenkomsten van max 100 was natuurlijk veel te veel. Meerdere mensen 
dicht bij elkaar, toegestaan voor wie onder 1 dak woont maar daar kan de politie moeilijk op 
gaan controleren zoals de politieman bij Op1 (Pauw en co) opmerkte. En een geïnfecteerde 
in een gezin, hele gezin in quarantaine OK. Maar degene met een cruciaal beroep mag er 
dan wel uit… 
En opvallend dat voor scholen nog geen verlenging tot 1 juni is afgesproken. 
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Coronajournaal 24 maart 
 
In de Volkskrant vandaag een artikel van o.a. Helsloot (die pleitte om scholen open te 
houden 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/houd-het-hoofd-koel-en-plaats-ziekte-en-dood-
in-perspectief~bd183a83/ 
Nu we de cijfers van het RIVM hebben, per leeftijd snap ik wel dat Helsloot altijd 
tegenstander is gebleven om scholen te sluiten. Tot 45 jaar zijn 100 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen, geen is overleden. Tot 60 jaar nu 2 mensen overleden. 
Ben benieuwd hoe lang nog algemene maatregelen van kracht blijven. Effectiever lijkt het 
om wat nu voor de hele bevolking geldt, alleen op risicogroepen toe te passen. We komen 
dan sneller aan een groepsimmuniteit en kunnen de risico-groepen ook weer naar buiten. 
Komen we toch weer uit op de groepsimmuniteit van Rutte. 
 
Ook de Volkskrant: de coronadoden: man oud en meestal ziek 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronadoden-man-oud-en-meestal-al-
ziek~b7e4a192/ 
De gedetailleerde cijfers van het RIVM geven de gelegenheid om een analyse te maken zoals 
ik die gisteren had gemaakt. Opvallend is dat ze onderaan via een link aangeven dat het 
aantal ziekenhuisopnames sterk is toegenomen. Via die link kom je dan op een pagina 
waarop een grafiek staat met gegevens zoals ik die in eerste instantie had uitgerekend. 
Opvallend, omdat in het krantenartikel van vanmorgen wel de grafiek per dag van het RIVM 
is opgenomen met juist een daling. 
Ook de NRC heeft het nog niet goed door, hebben dezelfde grafiek met 213 doden per 23 
maart. Is wel duidelijk dat dit niet correct kan zijn, hoe kun je nu op 23 maart 14 uur het 
aantal ziekenhuisopnames op die dag opgeven. Ze zullen wel een keer overgaan op het 
staatje waar RIVM nu mee gekomen is. 
 

 
Gevonden op 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-wuhan-
coronavirus-a3989006 
 
De RIVM cijfers van vandaag: 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/houd-het-hoofd-koel-en-plaats-ziekte-en-dood-in-perspectief~bd183a83/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/houd-het-hoofd-koel-en-plaats-ziekte-en-dood-in-perspectief~bd183a83/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronadoden-man-oud-en-meestal-al-ziek~b7e4a192/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronadoden-man-oud-en-meestal-al-ziek~b7e4a192/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-wuhan-coronavirus-a3989006
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-wuhan-coronavirus-a3989006
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Nu met de nieuwe RIVM cijfers is het helemaal duidelijk dat de (dag)statistiek 
onbetrouwbaar is. Totaal ziekenhuisopnames opgave nu 1495, gisteren 1230, dus 265. Kijk 
je naar het staafdiagram van de dagelijkse opnames in ziekenhuis dan vind je voor vandaag 
(gisteren eigenlijk) 115. Die andere 150 zijn herverdeeld over de dagen daarvoor, dat is ook 
te zien als je de staatjes van gisteren en vandaag bekijkt. 
De 115 opnames zijn dus geflatteerd. Maar de daling lijkt wel ingezet, in elk geval geen 
stijging. 
Zelfde verhaal geldt voor het aantal gemelde patiënten. Het is ook iets wat je verwacht van 
maatregelen die ruim een week geleden zijn genomen. Of de verdere maatregelen van het 
weekend nog veel meer gaan opleveren is de vraag. 
Dat het aantal overledenen is toegenomen is voor de voorspelling of ziekenhuizen de 
toeloop aankunnen minder interessant (cru gezegd). 
Wanneer het aantal overledenen blijft stijgen en het aantal ziekenhuisopnamen stationair 
blijft of daalt dan wijst het erop dat patiënten minder snel worden doorverwezen naar het 
ziekenhuis of zelf ervoor kiezen thuis te blijven mede gezien alle restricties rond bezoek 
(opmerking Ingrid). 
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Coronajournaal 25 maart 
 
Steeds duidelijker begint het verschil in aanpak tussen de landen binnen Europa en zeker 
ook de wereld op te vallen. Wel grappig dat Wilders en Baudet nu opeens wel meer naar 
Europa kijken, vooral naar die landen die strenger in de leer zijn dan wij. 
In Frankrijk is Jeroen door de politie aangehouden omdat hij te ver van zijn huis aan het 
joggen was. Als je in Frankrijk buiten je huis bent moet je een “permit” hebben waar je 
adres opstaat en als je dan verder dan 1 km van je huis bent dan ben je in overtreding. Nog 
geen boete gehad. Ook Adriaan en Stefan zijn al een keer aangehouden maar die hadden 
een geldig excuus (boodschappen). 
Zelf waren we gisteren nog op de markt. Batavia Stad was helemaal dicht, niet omdat het 
verboden is maar omdat er toch weinig klandizie zou zijn, kennelijk collectief gesloten. 
Ook Astrid, huisarts in Stockholm zet ik nu op mijn lijst. Ik moet zeggen dat ik de situatie in 
Zweden niet heb gevolgd, maar er zijn toch wel berichten verschenen in de Nederlandse 
pers, en vanochtend ook in de Financial Times. 
In Zweden mogen de scholen nog wel openblijven begreep ik, al zijn er die de deuren 
hebben gesloten, en voor bijeenkomsten geldt een max van 500. 
Wel grappig om de aanpak van Italië, Spanje, Frankrijk te zien, en te vergelijken met die van 
Zweden. Is het toeval dat wij daar tussenin zitten? 
Buiten Europa wordt interessant wat er met Brazilië gaat gebeuren. De bevolkingsopbouw 
(leeftijd) is daar totaal verschillend van Europa denk ik. We zullen zien. Beleid in USA valt 
niets van te zeggen, dat zal van staat tot staat verschillen? 
 
Van Stefan kreeg ik een paar verwijzingen naar de griepepidemie van 2017/2018. Moet 
zeggen dat ik dat toen nauwelijks gevolgd heb. Maar ook toen overvolle ziekenhuizen, 
ambulances die moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen, personeel dat met griep in 
bed lag enz. Verschil met toen vooral duur van de behandeling op de i.c. lijkt het. 
 

 
In de column van Bert Wagendorp, de Volkskrant, komt deze griepepidemie ook aan de 
orde (hij komt tot een totaal van 9.500). 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wanneer-de-dood-je-onverschillig-laat-lach-je-
het-coronavirus-recht-in-zijn-smoel-uit~b5bcf88f/ 
 
In een analyse van Peter de Waard, ook de Volkskrant komt de vraag naar voren wat een 
mensenleven waard is. Voortbordurend op het artikel van Helsloot van gisteren komt de 
“qaly” aan de orde, de quality-adjusted life year. Herkenbaar voor mij omdat dit ook de 
discussie rond de griepprik indertijd bepaalde, en waarschijnlijk ook nu nog wel. Wat zijn de 
kosten en wat levert het op. Helsloot stelt dat we nu met de corona crisis 100x meer voor 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wanneer-de-dood-je-onverschillig-laat-lach-je-het-coronavirus-recht-in-zijn-smoel-uit~b5bcf88f/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wanneer-de-dood-je-onverschillig-laat-lach-je-het-coronavirus-recht-in-zijn-smoel-uit~b5bcf88f/
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een qaly uitgeven dan wat we in normale tijden bereid zijn. Misschien zit hij er een factor 10 
naast maar er zit wel wat in. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-ongemakkelijke-economische-vraag-
tijdens-de-coronacrisis-hoeveel-is-een-mensenleven-waard~b4fdc48f/ 
 
Het is niet zo dat ik alleen maar artikelen lees die de ernst van de huidige crisis relativeren. 
Bij het Trefpunt hebben we een internist / intensivist die werkt op de ic van het ziekenhuis 
van Breda, Frits Schuitemaker. Al vroeg hoorden we van hem hoe de zaken op de i.c. daar 
uit de hand dreigden te lopen. En dagelijks lees ik het dagboek van Susanne van Zoggel van 
de spoedeisende hulp in Uden. Daarom ben ik zo benieuwd of we de toeloop naar de 
ziekenhuizen kunnen afremmen en volg ik enigszins fanatiek de ontwikkelingen in aantal 
nieuwe ziekenhuisopnamen. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vaak-weet-ik-al-deze-patient-gaat-het-
waarschijnlijk-niet-redden~b079efa6/ 
 
De uitzending van de 2de kamer briefing had ik willen overslaan, en wachten op de 
samenvatting, maar Niek belde dat van Dissel aan het woord was. Dus toch ingeschakeld, en 
het was het waard, de hele rit van 10-12 uitgezeten – met Tanya erbij. 
De triomf van de wetenschap, anders kan ik het niet stellen. Prof. Dr. Baudet had geen 
enkele vraag, had niets nieuws gehoord. Werkt zeker bij het RIVM. 
Ontwikkeling van de ziekenhuisopnames zijn voor het RIVM leidend en ze concluderen nu 
dat de vermenigvuldigingsfactor op 1 of daaronder zit, dus de zaak begint onder controle te 
komen. Interessant de verschillende scenario’s te zien met de daaruit onderliggende 
aannames. Veel wiskunde. 
Gisteren kwam Ingrid met de opmerking dat er mogelijk meer terughoudendheid is bij 
patiënten om opgenomen te worden (geen bezoek enz). Als dat een factor is dan zou dat de 
cijfers van ziekenhuisopname flatteren. Die vraag werd niet gesteld. 
Andere vraag die niet werd gesteld is of je niet beleid meer moet richten op risicogroepen 
(en dan 2 kanten op, strenger/soepeler). Kinderen t/m 12 jaar, die wel (als ze geen 
symptomen hebben) met elkaar mogen spelen (“niet te grote groepen”) zijn nu de enige 
uitzondering. Je zou je voor kunnen stellen dat ook voor jongeren de regels wat soepeler 
worden, en voor de risicogroepen juist scherper. Nu is het particulier initiatief die wat dat 
laatste betreft het voortouw neemt: Albert Hein laat de 70-plussers vrijwillig van 7-8 uur 
boodschappen doen. Onbegrijpelijk is dat de ANBO dit stigmatisering noemt. Zijn ook zeker 
tegen de 65-plus kortingen. 
 
Tijdens de uitzending volg ik ook de NRC nieuwsblog en lees dat Ab Osterhaus de 
Nederlandse maatregelen te licht noemt en te laat in een interview met de Belgische krant 
De Morgen. Ben benieuwd of hij nog steeds een podium vindt in Nederland. Een kundig 
viroloog hoeft nog geen kundig epidemioloog te zijn. 
 
Behalve Astrid hebben zich nu ook Yan, Nienke en Janine zich gemeld. Van Janine kreeg ik 
bericht dat broer Erik met corona is opgenomen in het LUMC (niet op de ic). Heftig nieuws, 
we hopen het beste. 
 
Voor 88 euro aan Dunhill white ingeslagen. Tanya rookt nu zo’n 54 jaar dus dat zal ook de 
komende 2 weken zo blijven. Ben niet bang voor schaarste, zou voor sigaretten zelfs goed 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-ongemakkelijke-economische-vraag-tijdens-de-coronacrisis-hoeveel-is-een-mensenleven-waard~b4fdc48f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-ongemakkelijke-economische-vraag-tijdens-de-coronacrisis-hoeveel-is-een-mensenleven-waard~b4fdc48f/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vaak-weet-ik-al-deze-patient-gaat-het-waarschijnlijk-niet-redden~b079efa6/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vaak-weet-ik-al-deze-patient-gaat-het-waarschijnlijk-niet-redden~b079efa6/
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uitkomen maar ik probeer het aantal contactmomenten in winkels te beperken. Was 
gisteren ook om 7.30 bij Albert Hein tijdens het 70plus uurtje. Ben zelf niet echt bang voor 
een besmetting, maar op dit moment de gezondheidszorg belasten lijkt me geen goed idee. 
 
De RIVM cijfers. 
Veel hoger aantal opgenomen patiënten op 24 maart in het ziekenhuis dan gisteren gemeld 
voor de dag daarvoor. In het staatje van vandaag lijkt het precies gelijk maar ik ben bang dat 
het toch voor 24 maart hoger uitkomt dan 23 maart. 
Dit gegoochel met getallen moet ik wat beter uitleggen, als zelfs Niek mijn cijfers van 
gisteren niet heeft begrepen dan is er wat mis. 
Dit is de derde dag dat het RIVM PDF’s publiceert met staafdiagrammen. De eerste 2 dagen 
2x een diagram, één het aantal gemelde COVID-19 patiënten en de ander met het aantal 
patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Voor het eerst staan er vandaag ook een 
diagrammen bij met het aantal overledenen per dag bij en het aantal patiënten op de IC per 
dag. 
Als je van dag tot dag die staafdiagrammen vergelijkt dan zie je grote verschillen juist op de 
meest recente data. Voorbeeld van PDF van vandaag 25 maart, geeft het aantal opgenomen 
patiënten t/m 24 maart. Kijk op deze PDF naar het aantal opgenomen patiënten op 23 
maart, dat is de 2de staaf van rechts, dan kom je uit op ca 180 patiënten. Kijk je dan naar de 
PDF van de dag daarvoor, 24 maart, op dezelfde datum 23 maart, dus de meest rechtse 
kolom dan zou je daar dus ook 180 verwachten, maar het zijn er ca 115. 
Dit geldt ook voor de gemelde patiënten en zal ook wel voor het aantal overledenen gelden. 
Grote achterstand dus in de rapportage van de meest recente data, en niet van 1 dag maar 
meerdere dagen. Of sprake is van een daling van het aantal ziekenhuisopnames moet nog 
blijken, een stabilisering lijkt in elk geval aanwezig zoals RIVM ook meldt. 
Bij het staafdiagram van het aantal ic patiënten zijn de laatste 2 staafjes van afwijkende 
kleur en staat daar bij “waarschijnlijk onvolledig”. Dat kunnen ze bij de andere 3 
staafdiagrammen ook wel zetten. 
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Coronajournaal 26 maart 
 
De prijs voor het slechtste artikel tot nu toe gaat wat mij betreft uit naar het artikel in de 
Volkskrant van Maarten Keulemans. Van een wetenschapsjournalist zou je beter mogen 
verwachten. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dodental-stijgt-en-toch-lijkt-de-wurggreep-
van-corona-te-verslappen~bfa56656/ 
De boodschap van van Dissel, dat het de goede kant lijkt op te gaan op basis van aantal 
ziekenhuisopnames is wel overgekomen maar statistiek is niet het sterke punt van 
Keulemans: 

 
 
Op deze manier lok je reacties uit zoals “bij het RIVM zijn het een stelletje prutsers” (en ik 
heb nog wel erger gehoord, tot misdadig aan toe). 
Erg lastig is kennelijk het verhaal dat ziekenhuis A direct het aantal meldingen doorgeeft, 
ziekenhuis B dat na een dag doet, ziekenhuis C na 2 dagen. En dat je dus niet moet kijken 
naar wat er die dag aan meldingen binnenkomt, maar moet corrigeren voor die vertraging. 
Deze fout van Keulemans zou nog te begrijpen zijn, maar nu het RIVM wel de staatjes geeft 
met de juiste informatie….. 
Zelfde verhaal nog sterker voor het aantal overledenen, 80 volgens de verhalen terwijl als je 
kijkt naar de statistieken het er 15 zijn. Dat zal ongetwijfeld nog fors stijgen, maar ik heb 
heel wat koppen gezien met vandaag weer 80 doden erbij. 
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dodental-stijgt-en-toch-lijkt-de-wurggreep-van-corona-te-verslappen~bfa56656/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dodental-stijgt-en-toch-lijkt-de-wurggreep-van-corona-te-verslappen~bfa56656/
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Een ander “hot” item is of we in Nederland wel genoeg testen. Zoals Niek me al liet weten 
moeten we wel kijken naar het aantal inwoners, dus als Duitsland 5x meer test dan is dat 
per inwoner nog hetzelfde. 
Het vuurtje wordt nu flink opgestookt door Rosanne Hertzberger en Cees Dekker met een 
suggestieve kop als “overheid word wakker”. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/25/overheid-wordt-wakker-en-ga-meer-testen-het-
kan-wel-a3994831 
Rosanne Hertzberger is microbioloog en free-lance wetenschapsjournaliste en doet graag 
gepeperde uitspraken 
Cees Dekker is natuurkundige en KNAW professor in de nanotechnologie. Lang geleden, 
Toen Ronald Plasterk nog geen minister was heeft hij in de NRC een boek van Dekker 
besproken. Je zou zeggen dat je dan een beetje moet oppassen met verhalen van deze man, 
zeker als dat niet op zijn eigen vakgebied is: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaboutertjes~bfc9b8a0/ 
Hertzberger en Dekker verwijzen in hun stuk naar 2 bronnen, komt op hetzelfde neer 
namelijk de WHO aanbeveling: testen, testen, testen. Nog steeds met het idee dat je 
daardoor het virus de wereld uit helpt. Dat idee heeft Nederland – terecht lijkt mij- 
losgelaten. 
Niek vraagt of er tegengeluiden zijn.  
In diezelfde NRC stond 3 dagen geleden een interview met een virologe van het RIVM over 
de ins en outs van testen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/23/we-testen-veel-maar-niet-te-veel-a3994668 
Je zou verwachten dat Hertzberger en Dekker dat ook in hun artikel hadden genoemd. Maar 
ja, dan had je niet zo’n lekkere kop kunnen maken. 
 
Omdat dit artikel in de lijst met toppers staat bij de NRC, het heel veel positieve reacties 
krijgt (soms ook negatief gelukkig) en ik daar ook een vraag van Huub over kreeg, nog een 
paar overwegingen: 
Hertzberger cs lijken een punt te hebben met gezondheidswerkers die uit een gezin komen 
met 1 of meer besmette leden, of zoals de auteurs beweren, aan het snotteren zijn. 
Wat dat laatste betreft: die moet je niet aan je bed hebben lijkt me en als dat wel zo is dan 
hebben we inderdaad een probleem. En is ook tegen de RIVM lijn. 
Blijven over degenen met gezinsleden die corona hebben en toch aan het werk zijn. Lost 
testen dan wat op? 
Zou mooi zijn als je zou kunnen testen, zoals je dat ziet met de temperatuurmeting (staafje 
op hoofd, 3 seconden en klaar is kees) 
Maar het gaat hier om een test op levend virus. Getest wordt of het genetisch materiaal van 
corona virus aanwezig is, en deze test is ongelooflijk gevoelig. Wat meteen ook een 
probleem is want het geeft snel een vals positieve of vals negatieve uitslag. Bij een positieve 
uitslag doen ze hem nog een keer, als het een negatieve niet (dat weet ik niet helemaal 
zeker). Maar met monstername, transport naar gespecialiseerd lab analyse ben je zeker een 
dag kwijt. 
Dus de volgende dag weet je dat je het niet hebt, (hierbij vergeten we maar even de vals-
negatieven), maar heb je dan in de tussentijd niet het virus opgelopen? Daar kom je niet 
goed uit dus begrijp ik wel de lijn van het RIVM: klachtenvrij dan aan het werk. Beter zou zijn 
thuisblijven, hoe cruciaal is je beroep? 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/25/overheid-wordt-wakker-en-ga-meer-testen-het-kan-wel-a3994831
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/25/overheid-wordt-wakker-en-ga-meer-testen-het-kan-wel-a3994831
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaboutertjes~bfc9b8a0/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/23/we-testen-veel-maar-niet-te-veel-a3994668
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Huub en Niek heb ik bovenstaande laten lezen en Huub komt met het bericht dat er drive 
through testgelegenheden zijn in de USA met resultaat binnen het uur. 
Ik had dat al gehoord van Zuid Korea, die hadden dat opgetuigd na SARS, maar wat 
googelen geeft ook in Nederland resultaat: 
https://www.ad.nl/utrecht/personeel-umc-utrecht-wordt-in-drive-through-getest-op-
coronavirus~ac7e7128/?referrer=https://www.google.com/ 
Dit bericht is al van anderhalf week geleden. Andere centra zijn ook vast bezig om zoiets op 
te tuigen. Kennelijk kunnen snotterende zorgwerkers toch binnenkomen als ze negatief 
getest zijn. Zijn waarschijnlijk alleen grieperig. Hopelijk werken ze bij de administratie en 
niet bij de intensive care. Laten journalisten daar eens achteraan gaan. 
Overigens werkt zo’n drive through alleen voor grote centra. Voor de verzorgingscentra is 
dit voorlopig geen oplossing. 
 
Als we het daarover hebben: wat betekent een groepsimmuniteit van 50% als we 
concentraties risicogroepers bij elkaar hebben? Bij kinderdagverblijven was er weerstand 
om kinderen niet ingeënt tegen mazelen te weren omdat dan kinderdagverblijven gaan 
ontstaan waar veel kinderen niet zijn ingeënt. Met vergrote kans op uitbraak. Of denk aan 
de Bible belt. 
 
De RIVM cijfers 
Altijd weer een spannend moment. Toen er gestart werd was het 5 pagina’s en nu 3 dagen 
daarna zijn het er 10, een verdubbeling. Hetzelfde tempo als het aantal geïnfecteerden een 
tijdje geleden. Ook mijn journaal wordt lijviger zie ik. 
De diagrammen zijn nu aangepast zodat je beter kunt zien op welke dagen aantallen zijn 
aangepast. Het aantal in ziekenhuizen opgenomen patiënten op dinsdag ligt nu iets hoger 
dan de vorige top op vrijdag. Het scheelt niet veel maar zou morgen nog wel iets op kunnen 
lopen. Heb dit nog niet teruggezien in de eerste reacties op de diverse websites, je zou 
verwachten dat daar nu goed naar gekeken wordt, na de mededeling van van Dissel dat 
wordt gestuurd op het aantal nieuwe ziekenhuispatiënten. 
Een daling zit er nog niet in, stabilisatie wel (de R=1 van het RIVM). 
Nu maar hopen dat de cijfers goed worden bijgehouden. Als dat niet zo is dan varen we in 
de mist. Als je de cijfers ziet van het aantal overledenen per dag dan zijn de correcties nog 
groter en gaan nog langer terug. 
 
  

https://www.ad.nl/utrecht/personeel-umc-utrecht-wordt-in-drive-through-getest-op-coronavirus~ac7e7128/?referrer=https://www.google.com/
https://www.ad.nl/utrecht/personeel-umc-utrecht-wordt-in-drive-through-getest-op-coronavirus~ac7e7128/?referrer=https://www.google.com/
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Coronajournaal 27 maart 
 
Journalist Keulemans van de Volkskrant heeft nu dan wel door dat hij met zijn verhalen 
ernaast zat. Het RIVM krijgt de schuld: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verwarring-over-rivm-cijfers-neemt-het-
aantal-ziekenhuisopnamen-nou-af-of-toe~ba84678f/ 
 
Hertzberger en Dekker daarentegen schijnen wel heel erg snel gelijk te krijgen met hun 
pleidooi voor meer testen. Misschien was ik te vooringenomen tegen Dekker met zijn 
Intelligent Design en verhalen over kabouters. Zat deze opschaling er al aan te komen of 
hebben zij een push gegeven? In elk geval positief voor Lelystad (dependance van 
Wageningen). 
Dat deze extra testcapaciteit veel zal bijdragen aan de vermindering van de epidemie 
verwacht ik nog steeds niet. Zie mijn journaal van 26 maart. 
 
Broer Niek is erg actief op internet en stuurt mij met regelmaat interessante sites, en deze 
in het Parool is goed tegen het doemdenken. Er staat o.a. (citaat van Ioannides) dat we 
onderscheid moeten maken in de daadwerkelijke epidemie en “de epidemie aan onjuiste 
beweringen en mogelijke schadelijke acties”. Niet dat hij alle acties nu genomen onnodig of 
nutteloos vindt. Nuttig zijn afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid 
e.d. maar niet een lockdown: 
https://www.parool.nl/wereld/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-
paniek-
bezweren~b594fcce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=e
mail 
 
Ook van Niek een algemene info site van John Hopkins universiteit. Feitelijk, niet 
sensationeel 
https://coronavirus.jhu.edu 
 
Vandaag enige afwisseling in de dagelijkse gang van zaken (ofwel sleur). Eerst een paar 
noodzakelijke boodschappen in Naarden/Bussum. Rond 9 uur gewoon doorrijden op de A6 
richting Amsterdam, ongekend. 
Rond lunchtijd bezoek van schoonzus Ingrid, huisarts in Lelystad. Ze brengt de wekelijkse 
tulpen afkomstig van een assistente uit haar praktijk. Kosten zijn de helft omdat de tulpen 
moeilijk te slijten zijn. Een meevaller was een export naar USA die dankzij Trump toch kon 
doorgaan. Enige landelijke bekendheid had ze toen ze namens de Lelystadse huisartsen 
pleitte voor openhouden van het ziekenhuis Lelystad. 
Ze is fors benadeeld door deze crisis omdat een toch wel noodzakelijke operatie deze week 
niet doorgaat. Nu maar weer even wachten op de “nieuwe onheilstijding van het RIVM” 
(Parool artikel). 
Opvallend te horen dat de laatste patiënt die ze in het “echt” heeft gezien 10 dagen geleden 
was. Consulten zijn nu telefonisch, niet veel want de “pijntje hier pijntje daar” klachten zijn 
geheel verdwenen. Is er een verdenking van corona dan gaat de 35 jarige waarnemer daar 
op af. Huisartsen dreigen door het geringe aantal patiënten dat ze zien in financiële 
problemen te komen. De Zilveren Kruizen van Nederland daarentegen maken grote winsten. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verwarring-over-rivm-cijfers-neemt-het-aantal-ziekenhuisopnamen-nou-af-of-toe~ba84678f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verwarring-over-rivm-cijfers-neemt-het-aantal-ziekenhuisopnamen-nou-af-of-toe~ba84678f/
https://www.parool.nl/wereld/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-paniek-bezweren~b594fcce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/wereld/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-paniek-bezweren~b594fcce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/wereld/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-paniek-bezweren~b594fcce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/wereld/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-paniek-bezweren~b594fcce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://coronavirus.jhu.edu/
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Lekker buiten in de zon, met soms toch ook nog een gespreksonderwerp dat niet corona 
gerelateerd was. 
 
Dan weer de dagelijkse “onheilscijfers” van het RIVM. 
Weer 2 pagina’s erbij maar zeer welkom. 
Vooral pagina 4, Het aantal patiënten, per dag uitgesplitst per provincie. 
Dit geeft opvallende verschillen. Brabant sinds 5 dagen een grote daling, veel provincies met 
lage aantallen, waar ook nog eens nauwelijks stijging in is te ontdekken. 
Zuid- Holland lijkt nog niet onder controle, en mindere mate Noord-Holland, en Gelderland 
had 1 uitschieter. Kan me voorstellen dat de Drentenaren niet erg blij zijn met al die 
Hollanders die daar in vakantiehuizen gaan zitten. 
Voor mij maakt deze pagina alle andere pagina’s overbodig. Als je deze grafieken ziet dan 
snap je de opmerking van de ic coördinator Noord Brabant dat hij de piek eind deze week 
verwacht en dat ze zich in Brabant opmaken om nu ondersteuning te bieden aan de rest van 
het land. En wat gaat er gebeuren met de scholen in Groningen, Friesland, Drente, Overijsel, 
Zeeland? 
Dit loopt helemaal volgens planning van het RIVM denk ik zo. Noord-Brabant is als eerste 
begonnen met maatregelen en daar zie je nu dat in feite al sinds 11 dagen het aantal 
opnames niet stijgt (met 1x een rare uitschieter). De beide Hollanden moeten in de gaten 
worden gehouden. 
Het andere nieuwe gegeven zijn de man/vrouw verdelingen per dag en leeftijdscategorie 
voor patiënten, ziekenhuisopnames en sterfte. 
Uit het totaalcijfer was al eerder duidelijk dat mannen oververtegenwoordigd zijn, niet 
zozeer als patiënt maar wel bij ziekenhuisopnames en sterfte. Maar als je dat zo in een 
kleuren staafdiagram ziet is het verschil voor mij in elk geval frappant. 
 
Even naar de kranten (websites) kijken en ja hoor, ze hebben alleen oog voor het 
recordaantal doden. Gisteren waren het er “maar” 40, de overigen zijn van de dagen 
daarvoor. Ze liggen soms meer dan een week achter. Zelfs het aantal doden begint af te 
vlakken (had ik later verwacht). Dit begint toch wel ergerlijk te worden. Als straks begonnen 
wordt over versoepeling van maatregelen snapt niemand dat. 
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Coronajournaal 28 maart 
 
Een paar uur na de cijfers van het RIVM gisteren kon ik niets terugvinden over de provinciale 
cijfers, dus nu maar eens kijken of in de zaterdagkranten iets staat. 
De Volkskrant (digitale editie) heeft op pagina 2 de kop “349 nieuwe opnames in 24 uur” , 
onzin dus weer, het is wat bij RIVM is binnengekomen in 24 uur. Als je doorklikt kom je uit 
op een tekst van 25 maart. Dat kan toch niet waar zijn? 
Ik laad de “papieren” editie. Op pagina 4 een klein berichtje met staatje van N-Brabant, dat 
de zaak hier onder controle is en dat dit waarschijnlijk komt omdat daar al eerder 
maatregelen zijn genomen. Ook de vermelding dat in de Noordelijke provincies er weinig 
aan de hand lijkt. 
 
De NRC heeft geen digitale editie die apart staat van de papieren. Ook hier summier iets 
over N-Brabant. Verder veel aandacht en uitleg voor de achterlopende cijfers. 
 
Ha, een nieuwe column van Rosanne Hertzberger in de NRC, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/overheid-bescherm-ons-beter-tegen-dit-virus-
a3995175 
Op het eerste verhaal wat ze geschreven heeft met Dekker een paar dagen geleden (zie mijn 
journaal van heeft ze enorm veel reacties gehad. Meestal positief maar er waren er ook die 
haar verweten eerst vierkant achter het RIVM te staan en dan frontaal ertegen in. 
Het gaat over het aantal testen. Dit is haar kritiek: 
 

 
Het beleid van “flattening the curve”, erop gericht om de gezondheidszorg niet kopje onder 
te laten gaan is niet van vandaag op morgen, die lijn van het RIVM is ook in eerste instantie 
door Rosanne goedgekeurd. Dat geeft ze ook toe. Waarom is ze dat toch van die lijn 
afgeweken? Is het emotie? 
 

 
Zij wil het virus kennelijk helemaal uitbannen en is nu tegen “flattening the curve” ? Behalve 
(veel) meer testen moet je dan maatregelen nemen à la China (waar wij ons geen 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/overheid-bescherm-ons-beter-tegen-dit-virus-a3995175
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/overheid-bescherm-ons-beter-tegen-dit-virus-a3995175
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voorstelling van kunnen maken, schoonzus Tsji houdt mij op de hoogte). En vervolgens de 
grenzen potdicht houden. 
Mijn vermoeden is dat Rosanne met haar pleidooi voor meer testen niet in de gaten heeft 
gehad dat ze hiermee opschoof naar het “Chinese” kamp. 
Jong, vrouw, geen risicogroep hoeft zij zich geen zorgen te maken. 
Maar ze maakt zich ook zorgen over mij, zij vreest dat ik pas als er groepsimmuniteit is pas 
weer in 2025 naar buiten kan. 
 

 
 
Over bangmakerij gesproken. Al een paar dagen krijg ik de opmerking dat het misschien wel 
goed is dat de krant alarmerend schrijft met als gevolg dat op die manier voorschriften 
beter worden nagevolgd. Evenwichtige berichtgeving lijkt me ook in een crisis nodig, zo 
vindt ook de ombudsman van de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/denkt-de-redactie-extra-na-over-de-effecten-
van-de-berichtgeving-op-het-gedrag-van-mensen~b8024148/ 
Tegen al te paniekerige verhalen heb ik nog een argument. Na de Mexicaanse griep hebben 
die er mede toe bijgedragen dat we nu slecht waren voorbereid. 
 
Een mooi verhaal in de NRC over de implicaties voor de rechtsstaat, gaan we China 
achterna? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/de-hygienestaat-is-dichterbij-dan-u-denkt-
a3995177 
 
Verder een opmerkelijk bericht, Gommers bij Jinek: 
https://www.nu.nl/coronavirus/6040891/80-procent-van-coronapatienten-op-ic-kampt-
ook-met-overgewicht.html 
Dat patiënten met overgewicht, diabetes (vaak gevolg daarvan) , rokers 
oververtegenwoordigd zijn op de ic had ik van schoonzus Ingrid al wel gehoord. Maar dat er 
zo’n duidelijke correlatie is met overgewicht vind ik frappant. Dat wordt nog wat in de USA. 
Dat doet me denken aan het keuzeprobleem, wie laat je wel toe op de ic en wie niet? De 
gezonde tachtiger of de jonge spuitende junk. Over het keuzeprobleem zie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/medisch-ethica-erasmus-mc-we-moeten-wellicht-
vaker-zeggen-we-behandelen-niet-a3995130 
Ik neem aan dat nog wel eens zal worden nagegaan in hoeverre regionale verschillen (en 
dus verschillen in godsdienst, en hoe we aankijken tegen leven en dood) een rol spelen in al 
dan niet opnemen op de intensive care. 
Wat het tekort betreft: hoorde dat Duitsland per hoofd van de bevolking 5x meer ic bedden 
heeft. Als je dat weet dan is het begrijpelijk dat patiënten naar Duitsland kunnen als dat 
nodig is. Hoe is dat verschil te verklaren? 
 
Een vraag die ik ook van meerdere kanten heb gekregen gaat over de mogelijkheid om 
corona vaccin te maken met behulp van broedeieren zoals nu het influenza vaccin wordt 
geproduceerd. Helaas, dat lijkt niet te lukken: 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/denkt-de-redactie-extra-na-over-de-effecten-van-de-berichtgeving-op-het-gedrag-van-mensen~b8024148/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/denkt-de-redactie-extra-na-over-de-effecten-van-de-berichtgeving-op-het-gedrag-van-mensen~b8024148/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/de-hygienestaat-is-dichterbij-dan-u-denkt-a3995177
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/28/de-hygienestaat-is-dichterbij-dan-u-denkt-a3995177
https://www.nu.nl/coronavirus/6040891/80-procent-van-coronapatienten-op-ic-kampt-ook-met-overgewicht.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6040891/80-procent-van-coronapatienten-op-ic-kampt-ook-met-overgewicht.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/medisch-ethica-erasmus-mc-we-moeten-wellicht-vaker-zeggen-we-behandelen-niet-a3995130
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/medisch-ethica-erasmus-mc-we-moeten-wellicht-vaker-zeggen-we-behandelen-niet-a3995130
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https://edition.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-
scli/index.html 
Veel info over de influenza griepvaccin produktie trouwens. 
 
Broer Huub stuurt mij het meest opmerkelijke verhaal van de laatste tijd wat mij betreft 
https://www.topics.nl/het-coronavirus-verspreidt-zich-razendsnel-op-een-deel-van-de-
biblebelt-a14221612trouw/?context=playlist/a-rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-
milieu-ed7d09/ 
“Social distance” is waarschijnlijk de meest effectieve maatregel en dat wordt hier weer 
eens geïllustreerd. Dit wordt een schoolvoorbeeld in de epidemiologie leerboeken. 
Carnaval en Biblebelt, bien etonnés de se trouver ensemble 
En van Mart van Lieburg kreeg ik dit bericht 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2031951053/politie-beeindigt-anticoronafeest-op-urk 
 
De cijfers van het RIVM: 
Weer uitbreiding van de informatie, 2x kaartjes, met het aantal patiënten per gemeente en 
het aantal in ziekenhuis opgenomen patiënten. Geeft in grote lijnen hetzelfde beeld, ook 
bevestiging van de biblebelt. Verschil met de sterftekaart die al eerder was opgenomen is 
dat daar (vrijwel) alleen delen van Brabant donkerrood kleuren. Maar daar komt dus 
verandering in als je de andere 2 kaarten ziet. Voor het overige niet zo veel nieuws te 
melden. 
Over het algemeen verdedig ik de RIVM-lijn. Als ik dan toch iets kritisch mag noemen, dan is 
het de achterstand in de cijfers. Als je stuurt op het aantal ziekenhuisopnames dan is het 
toch lastig als dat dagen achterloopt. Misschien niet de fout van het RIVM, maar daar moet 
toch een oplossing voor komen. 
 
 
  

https://edition.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html
https://www.topics.nl/het-coronavirus-verspreidt-zich-razendsnel-op-een-deel-van-de-biblebelt-a14221612trouw/?context=playlist/a-rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-ed7d09/
https://www.topics.nl/het-coronavirus-verspreidt-zich-razendsnel-op-een-deel-van-de-biblebelt-a14221612trouw/?context=playlist/a-rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-ed7d09/
https://www.topics.nl/het-coronavirus-verspreidt-zich-razendsnel-op-een-deel-van-de-biblebelt-a14221612trouw/?context=playlist/a-rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-ed7d09/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2031951053/politie-beeindigt-anticoronafeest-op-urk
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Coronajournaal 29 maart 
 
Het artikel van vandaag voor mij is – ik moet het bekennen – al een week oud maar zie het 
nu voor het eerst. Ik had al wel gedacht dat epidemiologie een aparte tak van wetenschap 
is, waar veel wiskunde aan te pas komt maar hier is nog eens de bevestiging dat we niet 
alleen maar virologen en intensive care deskundigen aan het woord moeten laten 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/berekeningen-die-je-niet-meer-op-een-bierviltje-
doet-
a3994580?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_con
tent=&utm_term=20200329 
 
Ik kreeg een vraag naar aanleiding van het artikel van Rosanne Hertzberger. Als er geen 
vaccin komt, zitten de risico-groepen dan inderdaad tot 2025 geïsoleerd? 
Allereerst denk ik dat er binnen 1-1,5 jaar een vaccin komt. AIDS is toch wel een bijzonder 
geval. Verder zou een geneesmiddel zoals Tamiflu bij griep, wat op zich de infectie niet 
voorkomt maar wel milder doet verlopen voorlopig uitkomst kunnen bieden. En dan is er 
nog de mogelijkheid om antilichamen te isoleren uit bloed van ex-patienten (Sanquin). 
 
Mijn meest actieve correspondent is broer Huub. Volgens mij zit hij de hele dag achter zijn 
computer naar berichten te speuren. Het verhaal in Trouw over de biblebelt (zie gisteren) 
komt van hem, en dan heeft hij me nog 7 andere links gestuurd. Veel over USA waar hij 
jaren als technisch attaché heeft gewerkt dus zo gek is dat niet. 
Meest maffe verhaal is over anti-vaxers die o.a. geloven dat er helemaal niets aan de hand is 
en dat dit allemaal een complot is om de vaccinatie verplicht te stellen. Er is helemaal geen 
virus volgens hen. Ik vergelijk het maar met de club die ervan overtuigd is dat de aarde plat 
is. 
Verder Bill Gates die als remedie ziet social distance gecombineerd met testen testen 
testen, een mail met link naar een sneltest op virus van Abbott, een test op antilichamen uit 
België, Tommy Wieringa die in de NRC schrijft over viroloog Ron Fouchier (Erasmus) die al 
jaren waarschuwt voor een epidemie en een opiniestuk van Katan in de NRC 
 
Ik pak die laatste er uit, Katan haalt herinneringen op uit de tijden van de vogelgriep en 
Mexicaanse griep, en dat heb ik ook van nabij meegemaakt. 
 Spliterwten en slaolie 

Overtuigd dat de vogelgriep eraan zat te komen had hij de nodige levensmiddelen 
ingeslagen. De normale griepvarianten bij de mens zijn H1N1 en H3N2, het vogelgriepvirus 
(H5N1) was bijzonder dodelijk voor mensen, maar eenmaal geïnfecteerd sprong het virus 
niet over van mens tot mens. Afgezien van een aantal doden in Hongkong, en het doden van 
alle pluimvee daar ging het over. En ook de Mexicaanse griep, een variant van de bekende 
H1N1 zorgde wel even voor paniek maar bleek toch een tamelijk onschuldige griep. Mijn 
toenmalige werkgever had bij beide gebeurtenissen goede zaken gedaan met vaccins. 
Vooral de Mexicaanse griep kostte het Rijk veel geld. 
Met name na de Mexicaanse griep kwam er een storm van kritiek, die zich vooral richtte op 
Ab Osterhaus. Hij waarschuwde onophoudelijk voor een pandemie en was groot 
voorstander van vaccin inkoop. Nu was hij ook oprichter van Viroclinics, toen een start-up 
van Erasmus UMC. Viroclinics deed veel werk voor vaccin fabrikanten, ook voor het bedrijf 
waar ik toen werkte (Solvay Pharmaceuticals, nu Abbott, hij was ook onze adviseur en heb 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/berekeningen-die-je-niet-meer-op-een-bierviltje-doet-a3994580?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200329
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/berekeningen-die-je-niet-meer-op-een-bierviltje-doet-a3994580?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200329
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/berekeningen-die-je-niet-meer-op-een-bierviltje-doet-a3994580?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200329
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/berekeningen-die-je-niet-meer-op-een-bierviltje-doet-a3994580?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200329
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/spliterwten-en-slaolie-a3995092
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ook wel enig contact met hem gehad). Toen de Mexicaanse griep reuze meeviel werd hij 
daarop keihard afgerekend. Hij is nu weer in genade aangenomen door de media, al is deze 
pandemie geen influenza. Hij moet een beetje voorzichtig zijn met kritiek op het RIVM vind 
ik. Nog steeds is hij verbonden aan Viroclinics als CSO (Chief Scientific Officer). 
Terug naar Katan, die in zijn stuk pleit voor het overeind houden van productiefaciliteiten 
voor vaccins. Nu speelt die discussie zeker voor de “gewone” geneesmiddelen, zoals we 
merken voor paracetamol waar de laatste fabrikant nu Nederland heeft verlaten. 
Maar voor vaccins heeft Nederland en Europa juist veel capaciteit. In Weesp maken we nu 
60 miljoen doses influenza vaccin (waar 60 miljoen broedeieren voor nodig zijn), we hebben 
Janssen Pharmaceutica (Crucell) voor celkweek vaccins en ook op veterinaire vaccins is 
Nederland groot. 
We waren goed voorbereid op influenza, en nu is het dan een SARS variant. Een epidemie is 
lastig voorspellen hoewel we achteraf ook wat SARS betreft signalen hebben gekregen. 
Wat we in elk geval nodig hebben zijn persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
mondkapjes, brillen, beschermende kleding. Zou goed zijn als we daar grote voorraden van 
aanleggen en/of productie in eigen land hebben. En voldoende testcapaciteit, met alles wat 
daaromheen nodig is, waarbij we niet afhankelijk zijn van 1 leverancier. 
Misschien nog wel belangrijker is dat we de publieke gezondheidszorg die in Nederland 
ernstig verwaarloosd is weer in ere herstellen. Het bericht dat 80% van de patiënten op de 
intensive care overwicht heeft, geeft te denken. Schoolzwemmen, schoolarts, gymnastiek 
op school, verdwenen of verminderd. Uit de auto, op de fiets, verbod op snoepverkoop 
scholen, belasting op suiker, enz. 
In een situatie zoals nu is het toch “survival of the fittest”. Is het toeval dat deze week in het 
Pharmaceutisch Weekblad student Nicky Cornelissen een essay wedstrijd won met haar 
stelling dat we de wet van Darwin uit het oog hebben verloren? 
 
Behalve voor webwinkels is dit ook een gouden tijd voor de geschiedenis van de 
geneeskunde (inclusief de farmacie, verpleegkunde, het Trefpunt Medische Geschiedenis op 
Urk zeg maar. Al is dat nu gesloten. 
Op het Trefpunt kwam ik terecht in een groep die latijnse medische teksten vertaalt (sinds 
een tijd ben ik bezig met het oppoetsen van mijn latijn voor het vertalen van in eerste 
instantie farmaceutische boeken). 
Lid van deze groep is Toon Kerkhoff, oud-hoogleraar Universiteit Twente (leeropdracht 
structuur en functioneren van de gezondheidszorg). Toon had al veel ervaring, oa als 
vertaler van een ongelooflijk dik boek over de pest geschreven door een 17de eeuwse 
Nederlandse arts. Gratis te downloaden via 
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5142907/kerkhoff-totaal.pdf 
Geïnteresseerd in de pestbestrijding in de Nederlanden, zo van 1600-1800 heeft hij een 
boek geschreven waarbij hij deze bestrijding vergelijkt met die in bijvoorbeeld Italië. Dit 
boek verscheen zo ongeveer tijdens de corona uitbraak, de Volkskrant had als eerste een 
recensie. Zo heel veel verschil met vroeger blijkt er dan toch niet te zijn. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-emeritus-hoogleraar-onderzocht-de-pest-en-
ontdekte-opvallende-overeenkomsten-met-de-coronacrisis~b9d3e2f2/ 
Inmiddels zijn hier besprekingen in het Nederlands Dagblad bijgekomen, en als laatste, 
afgelopen zaterdag 2 pagina’s in de Telegraaf. Zie bijlagen. 
 

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5142907/kerkhoff-totaal.pdf
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-emeritus-hoogleraar-onderzocht-de-pest-en-ontdekte-opvallende-overeenkomsten-met-de-coronacrisis~b9d3e2f2/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-emeritus-hoogleraar-onderzocht-de-pest-en-ontdekte-opvallende-overeenkomsten-met-de-coronacrisis~b9d3e2f2/
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Om 12 uur Buitenhof, alleen de huisarts gezien die vertelde dat veel mensen overlijden met 
symptomen van corona, maar nooit getest zijn en op die manier niet in de statistieken 
komen. Reden te meer om niet af te gaan op het aantal mensen dat is overleden. Met die 
cijfers die de meeste aandacht krijgen kunnen we wel stoppen. Globaal is het te achterhalen 
door de sterfte in dit seizoen te vergelijken met vorige jaren (hoewel hier ook influenza 
doden bij zitten). Op die manier is men voor het griepseizoen van 2 jaar geleden op een 
sterfte van 10.000 gekomen. 
Jaap Goudsmit gemist! Dus terugkijken. Zijn verhaal was duidelijk. Testen, testen, testen. 
Krijg toch weer de indruk dat dit een eenzijdig verhaal is. Hij vindt dat er samengewerkt 
moet worden met alle disciplines waarbij hij natuurkundigen noemt (omdat die zo veel geld 
bij elkaar halen voor een deeltjesversneller), economen, virologen, sociale wetenschappers. 
Ik hoor niet dat daar epidemiologen bij zitten. Terwijl die straks de regering gaan adviseren 
wat te doen. De epidemiologen moeten met talloze onzekere factoren werken, welke 
factoren zou je met veel testen met meer zekerheid vast kunnen stellen? 
En hebben we alle informatie uit landen waar wel veel is getest, zoals China, Zuid Korea en 
Taiwan? Zie het verhaal uit de NRC aan het begin van mijn verhaal. Het RIVM was een van 
de eersten die de incubatietijd van het virus achterhaalde door een Japanse post-doc die 
een Chinese wetenschapper in de VS kende die data uit China voor hem vertaalde. 
Misschien is daar en in Zd Korea, Taiwan, nog meer te achterhalen. Je zou het van de WHO 
mogen verwachten maar dat functioneert kennelijk niet goed. 
 
De RIVM cijfers 
 
Voor mij eigenlijk alleen pagina 4 interessant, de ontwikkeling van het aantal 
ziekenhuisopnames per provincie. En nu ook weer de vertroebeling dat de meldingen 
kennelijk zo laat binnenkomen. Zo zijn voor Noord-Brabant de afgelopen 24 uur ca 50 
meldingen binnengekomen van patiënten die 5 dagen geleden in het ziekenhuis zijn 
opgenomen. Het totaal ging daarbij van 50 naar 100. Maar behalve wat rare uitschieters lijkt 
de zaak in N-Brabant onder controle (zoals het RIVM ook meldt). 
Zuid-Holland lijkt ook de goede kant op te gaan maar kan zo weer door correcties achteraf 
de top nog niet hebben bereikt 
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Coronajournaal 30 maart 
 
Maar even een wat luchtiger begin, na de teleurstellende RIVM mededeling van 
gisteravond. 
De katholieke kerk blijkt een beschermheilige te hebben in de persoon van Sint Corona, ook 
nog eens beschermster in tijden van epidemieën. Haar relikwieën worden bewaard in Aken. 
Tanya legde direct verband met het geringe aantal slachtoffers in Duitsland. 
Zelf dacht ik in eerste instantie aan een grap. 
Nu blijkt Sint Corona werkelijk een beschermheilige te zijn van de katholieke kerk, maar 
“slechts” voor slagers en schatgravers. 
 https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/sint-corona-sinds-kort-beschermheilige-tegen-
epidemieen/ 
 Pas nu wordt ze ingezet tegen het virus, een voorbeeld van “invented tradition”. Schijnt 
vaker voor te komen, zo is de heilige Jozef sinds kort populair als hulp bij de verkoop van 
huizen. 
 
Van zoon Stefan uit Frankrijk kreeg ik direct gisteren al te horen dat het RIVM somberder 
dan vorige week is. 
https://nos.nl/artikel/2328747-rivm-somberder-dan-vorige-week-zorgen-om-ic-capaciteit-
wel-positief-over-brabant.html 
En Henk Buurma vraagt of ik wil ingaan op de mededeling dat het RIVM nu rekent met 
gemiddeld 23 dagen op de intensive care in plaats van 10. 
Het is een bericht op NOS nieuws, namens het RIVM van hoofdmodelleur Jacco Wallinga. Ik 
vind hoofdmodelleur een wat rare naam, maar hij is ook bijzonder hoogleraar 
mathematische modellering van infectieziekten bij het LUMC. 
Ik kijk in Volkrant en NRC, ook op hun sites, als het RIVM met ongeveer de belangrijkste 
parameter op dit moment er zo naast zit terwijl ieder die het een beetje volgt weet dat 
patiënten weken op de intensive care liggen dan verwacht je dat daar aandacht voor is. 
Maar ik kan niets vinden. Wallinga heeft zijn uitspraak gedaan voor de NOS (radio?), ik kan 
die uitzending niet terugvinden, moet het doen met de samenvatting. Klinkt erg knullig zo’n 
inschattingsfout maar ik wacht eerst maar eens af wat hij precies heeft gezegd. 
In elk geval kan dit niet de reden zijn van de teleurstelling over de resultaten van de 
genomen maatregelen om het virus in te dammen. Hij geeft in dezelfde uitzending aan 
tevreden te zijn over N-Brabant en zorgen te hebben over Zuid-Holland. Goed om naar de 
regionale verschillen te kijken. 
Ik denk dat ze ook nog wel gedetailleerder inzoomen. Hoe is te verklaren dat Eindhoven, dat 
ingesnoerd is in dieprode gebieden, per 100.000 inwoners minder gemelde patiënten heeft 
dan de gemeente Utrecht en ongeveer evenveel als Amsterdam? Van de grote steden ligt 
alleen Den Haag duidelijk onder Eindhoven. Zie 
https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente 
Als amateur socioloog waag ik me nu aan een verklaring. 
Tanya en ik hebben nog niet zo lang geleden Eindhoven bezocht omdat het zo’n leuke stad 
zou zijn. Mogelijk, maar wij vonden het echt helemaal niets en zijn zo snel mogelijk weer 
vertrokken. Kan het zijn dat deze stad overwegend bevolkt door techneuten niet het 
bruisende avondleven heeft van bijvoorbeeld Utrecht? Dicht bij elkaar lijkt een probleem, 
zoals we ook zien in de bible belt. En is het toeval dat Noorden opmerkelijk virus vrij blijft, 

https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/sint-corona-sinds-kort-beschermheilige-tegen-epidemieen/
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/sint-corona-sinds-kort-beschermheilige-tegen-epidemieen/
https://nos.nl/artikel/2328747-rivm-somberder-dan-vorige-week-zorgen-om-ic-capaciteit-wel-positief-over-brabant.html
https://nos.nl/artikel/2328747-rivm-somberder-dan-vorige-week-zorgen-om-ic-capaciteit-wel-positief-over-brabant.html
https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente
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en dat Zweden de meest relaxte maatregelen van Europa heeft genomen? Over de situatie 
in Zweden zie 
https://www.nytimes.com/2020/03/28/world/europe/sweden-
coronavirus.html?referringSource=articleShare 
Overigens geeft nicht Astrid, arts in Stockholm wel aan dat men daar paraat staat om meer 
maatregelen te nemen. 
 
Wat hebben we het hier goed met onze mogelijkheid om enige afstand te bewaren. Hoe 
gaat het straks in de vluchtelingenkampen? 
 
Voor mij het meest verhelderend vandaag was niet een artikel maar een podcast van de 
NRC: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/covid-19-voorzichtig-optimisme-terecht-of-niet-
a3995240 
Mooi algemeen overzicht. Ik was wel tevreden omdat hierin het vele testen werd 
gerelativeerd, in elk geval in deze fase van de epidemie. Interessant in dat verband was de 
opmerking dat de PCR test niet per se levend virus aantoont. Dus wanneer er wordt gezegd 
dat het virus na 3 uur op een oppervlak nog aanwezig is, dat het dan wel goed is om na te 
gaan of het virus nog levend is. 
De PCR test toont wel RNA van het virus aan, maar dat kan net zo goed dood virus zijn. 
Dit probleem werd genoemd bij het onderzoek of corona nu via druppeltjes (niezen 
bijvoorbeeld) wordt overgebracht of uren in een ruimte blijft “hangen”. Dan moet je wel 
weten of het virus dood of levend is. Gezien ervaringen met influenza is de redelijke 
verwachting dat alleen overdracht via druppels plaats vindt. 
Ik moest denken aan het influenza virus. Wat nu volgt is wat technisch en gebaseerd op 
persoonlijke ervaringen, ik zou het normaal in een apart kader of bijlage zetten maar zet het 
maar even in italics, kan worden overgeslagen. 
 
Toen de podcast over levend en dood virus ging moest ik denken aan mijn Influvac (griep 
virus) ervaringen. Voor de productie van het griep vaccin wordt levend virus in broedeieren 
gebracht, het virus kan alleen vermeerderen in levende cellen. Dit virus is al vele malen 
overgeënt op eieren (WHO centrum Londen), zodat het goed is aangepast aan embryo’s van 
de kip maar blijkt dan niet meer gevaarlijk te zijn voor de mens (Ik vergeet nu maar even dat 
tegenwoordig ook met recombinant techniek gewerkt wordt). 
Tijdens een campagne met een bepaalde stam worden er geen grote voorzorgsmaatregelen 
genomen. Anders is het bij stamwisseling (het vaccin heeft tegenwoordig 4 stammen). Je wilt 
niet dat de ene stam rare combinaties aangaat met de andere zodat er mogelijk een nieuwe 
variant ontstaat die wel gevaarlijk is voor de mens. Ruimtes moeten ontsmet voordat je 
begint met een nieuwe stam, wat vroeger gebeurde met formaline maar nu met 
waterstofperoxide. Om de effectiviteit van de ontsmetting te meten wordt een bekende 
hoeveelheid virus op het oppervlak gebracht en wordt gekeken hoe snel het virus wordt 
gedood, dat bij verschillende concentraties/contacttijd waterstofperoxide. Ik herinner mij dat 
het erg lastig was om aan te tonen dat, als je levend virus in een druppeltje aanbrengt op het 
oppervlak en even wacht tot de druppel droog is, om dan nog levend virus aan te tonen.  
Dat aantonen kan alleen door weer broedeieren te infecteren en te kijken of er virus in gaat 
groeien. Voor corona zul je een cellijn moeten hebben die het corona virus kan 
vermeerderen. Dezelfde cellijn die voor een vaccin gebruikt zou kunnen worden. 

https://www.nytimes.com/2020/03/28/world/europe/sweden-coronavirus.html?referringSource=articleShare
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Ik zie de klacht van Taiwan, dat de gegevens van Taiwan niet door de WHO worden 
doorgegeven. Taiwan heeft tot nu toe 3 doden en geen lock down, scholen zijn open. Hoe 
doen ze dat? Blijkt dat de cijfers van Taiwan worden opgeteld bij China. Nog weer een 
indicatie dat de WHO sterk onder Chinese invloed staat. 
 
Broer Huub meldt dat bij NPO Op1 (met oa Pauw) ook de 10 en 23 dagen aan de orde is 
gekomen. Toch maar eens kijken. Anne Wensing arts viroloog is te gast, zij geeft aan dat 
vanuit China inderdaad lange ligtijden op de IC bekend waren “maar dat elk land zijn eigen 
afweging maakt”. 
Interessanter is de aanwezigheid ook van Ira Helsloot. Ik heb al eens naar hem verwezen, 
het is de man die waarschuwt voor overdreven reacties. Het wordt een klassieke botsing 
tussen iemand die het beste wil voor de individuele patiënt en iemand die kijkt naar de 
gevolgen voor de economie en de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. 
Wensing zegt dat we te maken hebben met een uitzonderlijke situatie. Wanneer de 
jaarlijkse griepepidemie aan de orde komt zegt ze dat daarvoor een vaccin is, ze wordt echt 
boos op Helsloot wanneer deze zegt dat urgente operaties die niet corona gerelateerd zijn 
worden uitgesteld. Zij ontkent dit, maar Helsloot weet dit overtuigend te weerleggen. Ik 
denk: wanneer komt hij nu met de griepgolf van 2 jaar geleden. Het duurt even maar daar 
zijn de 10.000 doden. Ook noemt hij dat in “normale” weken 6.000 mensen overlijden. 
Wat is nu het verschil? Dat is de zichtbaarheid. Mensen komen in ademnood, heel zichtbaar, 
erg naar om te zien en dan wil je helpen. 
Over dat verschil tussen de griep en deze corona, daarover is iedereen het eens. 
https://www.npostart.nl/op1-29-maart-2020/29-03-2020/POW_04660744 
 
RIVM cijfers: 
De dagcijfers staan nu toch op het net. Op naar pagina 4 van de PDF, de aantallen nieuwe 
patiënten per dag per provincie. 
Met het verschil in kleur, groen voor de gevallen die de afgelopen 24 uur zijn gerapporteerd, 
en worden verdeeld over de dagen, valt direct op welke achterstanden er zijn. 
Als je op basis hiervan voorspellingen moet doen moet je hier toch wanhopig van worden. 
Het RIVM geeft aan dat er tot wel 5 dagen achterstand kan zijn maar als je naar Noord-
Brabant kijkt dan zijn er zelfs 9 dagen geleden nog tientallen patiënten bijgekomen. 
Nog wel duidelijker trouwens dat de piek in Noord-Brabant een week geleden was. 
Vraag is wat dit allemaal gaat betekenen voor wat het kabinet morgen bekend maakt. Zal 
veel aandacht uitgaan naar de IC capaciteit. Ik neem aan dat zal worden uitgelegd dat de 
genomen maatregelen om de epidemie af te remmen effect hebben maar dat de ligduur in 
ziekenhuis / ic te optimistisch is ingeschat, en dat de maatregelen die zijn genomen 
gehandhaafd blijven. 
Scholen zouden misschien weer kunnen starten maar lijkt me niet waarschijnlijk zolang 
gegevens over het virus bij kinderen, en of ze het virus kunnen overdragen, niet bekend zijn. 
Logisch lijkt mij voortzetting van huidige maatregelen tot na de Pasen. Naar Helsloot zal 
voorlopig niet geluisterd worden. 
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Coronajournaal 31 maart 
 
De Stichting Farmaceutisch Erfgoed organiseert 1 keer per jaar een Farmaceutisch 
Historische Dag, altijd in het najaar, dus wie weet gaat dat dit jaar nog weer gebeuren. Jaren 
geleden hadden we als onderwerp (de geschiedenis van) vaccinaties, en daarbij ook een 
lezing van een oud-medewerker van het RIVM die altijd in de productie had gewerkt (later is 
dit afgesplitst, geprivatiseerd en inmiddels is dit Bilthoven Biologics geworden. Nu in handen 
van een Indiaas bedrijf, maar in Bilthoven worden nog altijd vaccins gemaakt (tegen polio 
onder andere, het was mijn laatste job als zzp-er). 
Deze oud-medewerker had als titel voor zijn lezing bedacht “Fascinatie voor vaccinatie”. Het 
klinkt misschien gek maar een zekere fascinatie voor wat er nu gebeurt is er nu bij mij. 
Misschien vergelijkbaar zoals een brandweerman tegen een uitslaande brand aankijkt. Ik 
pak het verhaal “de brandmeester” van Godfried Bomans erbij, in mijn herinnering zou dat 
kunnen passen bij mijn verhaal. Dat blijkt niet zo te zijn, de brandmeester in dit verhaal is 
niet geïnteresseerd in de brand zelf, maar alleen in het blussen als activiteit. Niet de brand 
wordt daarom bestreden, maar lastige omstanders worden weggespoten, belendende 
percelen worden zolang krachtig onder handen genomen dat ze uiteindelijk instorten. 
Wat dat betreft is het mogelijk een metafoor voor de corona crisis: het corona virus zelf kan 
niet bestreden worden want er is geen vaccin of medicijn (niets ten nadele van alle 
geweldige werk in de ziekenhuizen, maar uiteindelijk moet het lichaam zelf het virus 
overwinnen). Intussen lopen de “belendende percelen”, die ik maar even beperk tot 
degenen die niet de absoluut acute zorg nodig hebben (waaronder ook bijvoorbeeld 
operaties ter verwijdering van kwaadaardige gezwellen schijnt te vallen). En dan heb ik het 
nog niet over de economische en andere schade. 
Broer Huub wijst me in dit verband op een artikel uit de NRC. Het aantal meldingen van een 
hartinfarct dalen fors, mensen zijn bang om in een corona-ziekenhuis te komen (of om de 
zorg verder te belasten?). Een totaal verkeerde afweging, maar het gebeurt. Het aantal 
sterfgevallen aan hart-en vaatziekten in Nederland bedraagt 40.000. Welke stijging komt 
daar in? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/meldingen-hartinfarct-dalen-fors-a3995381 
 
Astrid meldt vanuit Stockholm dat in Zweden de inspanningen zijn gericht op het opschalen 
van de thuiszorg, wat in Zweden onderdeel is van de huisartsenpraktijk. Ook zijn er 
richtlijnen verschenen hoe in de praktijk om te gaan met een stijgend aantal sterfgevallen. 
Confronterend vindt ze dat. 
In de Volkskrant staat vandaag een artikel over de toestand in Zweden. Een meerderheid 
van de bevolking lijkt achter de regering te staan maar er is ook een brief van 2000 
wetenschappers die een andere aanpak voorstaan. De overheid stelt daar tegenover dat er 
geen wetenschappelijke basis is dat een totale lockdown uiteindelijk effect heeft. De 
Zweedse chef-epidemioloog erkent dat experts een strijd in het duister leveren tegen een 
virus waar te weinig over bekend is. “Het zou me niet verbazen als we allemaal op ongeveer 
dezelfde manier eindigen”. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-zweden-drinken-ze-nog-rustig-een-
biertje-in-het-cafe~bbd250e4/ 
 
Om 7 uur vanavond komt de regering met plannen voor de komende tijd. De Volkskrant zet 
de 5 onzekerheden op een rij: 
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Hoe ver is de epidemie gevorderd? De schattingen lopen ver uiteen 
Hoe besmettelijk is het virus precies? 
Zijn de maatregelen niet erger dan de kwaal? 
Wat moeten we aan met de kinderen? 
Gaat de zomer ons redden? 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-zweden-drinken-ze-nog-rustig-een-
biertje-in-het-cafe~bbd250e4/ 
 
Broer Niek (wiskunde) is bezig om te kijken of hij de grafieken met grote dagschommelingen 
wat kan bewerken zodat ze inzichtelijker worden. Hij is nog niet tevreden maar wijst me wel 
op de site van de intensive care specialisten. Hier staan interessante grafieken. Zo is te zien 
dat de leeftijdscategorie 80 plus feitelijk al niet meer op de ic terecht komt. 
De grafiek met aantal patiënten hersteld / overleden is niet erg hoopvol. Ca 30 hersteld, 
meer dan 150 overleden. De 30 hersteld zijn ontslagen uit het ziekenhuis, er zijn ook zeker 
patiënten die nog herstellend zijn buiten de ic in het ziekenhuis. 
Van de andere kant: alleen de patiënten overleden op de ic worden opgenomen in de 
statistiek. 
https://www.stichting-nice.nl 
 
Voor artikelen in de Financial Times moet normaal betaald worden maar in tijden van de 
corona is het corona nieuws daar voor iedereen beschikbaar: 
https://www.ft.com/coronavirus-latest 
Interessant vanwege internationaal vergelijkingsmateriaal, beter dan de WHO site. Ook in 
de FT een artikel dat in Italië en Spanje verzet begint te komen tegen de strenge lock down 
regels daar, hoewel een meerderheid van de bevolking het nog wel lijkt te steunen 
https://www.ft.com/content/eb81dc96-c2bd-4c1c-ac8a-bf88653b0b8d 
 
Aanleiding voor het nieuws over Sint Corona deed me grijpen naar het boek Geneesheiligen 
in de lage landen van Claes e.a. Hierin worden 55 ziektebeelden van Antoniusvuur tot 
Zweren behandeld. Corona staat hier uiteraard niet bij. In het register van heiligen staan in 
totaal ca 400 heiligen, waaronder ook Sint Corona, die wordt aangeroepen voor rug- of 
lendepijn (pag. 230, alleen in het buitenland staat erbij). 
 
Een van de onzekerheden genoemd door de Volkskrant, zelfs op nummer 1 gezet is de vraag 
hoe ver de epidemie nu is gevorderd. Daarvoor is het nodig dat wordt getest op 
antilichamen aangemaakt tegen het virus. Deze test, en ook het onderzoek van Sanquin 
komt aan bod in een artikel van de NRC: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/de-antistoftests-zijn-niet-altijd-even-betrouwbaar-
a3995375 
 
Zoals gewoonlijk krijg ik van Huub, behalve het verhaal van de cardiologen, nog meer post, 
zoals een goed overzichtsartikel van Elzevier: 
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/03/vragen-en-antwoorden-
over-covid-19-745322/ 
en het nieuws dat Janssen Vaccines Leiden (vroegere Crucell) met 1 miljard dollar van de 
Amerikaanse overheid en moederbedrijf Johnson & Johnson een vaccin gaat ontwikkelen. 
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https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200330_67861739/janssen-vaccines-in-leiden-
kiest-vaccin-kandidaat-tegen-covid-19-en-begint-alvast-met-productie 
Ik had gisteren op de TV een interview met de dame verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
gezien, klinische proeven eind van dit jaar. Wel wordt tegelijk gewerkt aan 
productiefaciliteiten.  
In de VS is de vaccinindustrie vrijwel geheel verdwenen, vooral vanwege de extreem hoge 
kosten om de product-aansprakelijkheid af te dekken. 
Huub stuurt me ook een opiniestuk uit de NY Times. De stijging in het aantal doden is veel 
hoger dan Italië en Spanje. De armen worden hier de dupe. 
Dat is overigens niets nieuws. Ten tijde van Erasmus heerste vaak de pest. Wanneer deze 
een stad dreigde te bereiken was hij snel vertrokken. 
 
Ik krijg een mailtje van Jep de Bie (hockey, lang geleden). Hij herinnert zich mij als fan van 
Ab Osterhaus en stuurt mij een artikel (om mij op andere gedachten te brengen?). 
https://www.groene.nl/artikel/in-iedereen-schuilt-een-ab-osterhaus 
Hier wordt het beeld geschetst van een man die met alle winden mee waait. 
 
RIVM cijfers 
De RIVM site start nu met een interactieve kaart van Nederland waarbij per gemeente 
gekeken kan worden hoeveel corona patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen (ook 
opgenomen geweest zal hierin zitten neem ik aan). Tot nu toe kon je dat wel zien voor het 
aantal bevestigde gevallen maar dit geeft een beter beeld. Waalre, tegen Eindhoven aan 
heeft de nul kunnen houden. Niet zo groot, maar toch 17000 inwoners. Ook Eindhoven 
scoort zoals verwacht laag. 
En ook in Limburg is er een gemeente met 0 (Beek). Verder alleen een paar in de Noordelijk 
provincies. Lelystad scoort met 30/100.000 hoger dan Eindhoven (20/100.000). 
Al een half uur probeer ik de PDF met de uitgebreide info te bereiken, maar het lukt niet. 
Nu om 3 uur is de hele RIVM site niet meer te bereiken. Tijd om weer even te kijken naar 
mijn schaaktoernooi. Wegens verhuizing kon ik niet meer schaken bij mijn oude club, maar 
ook die is “virtueel” gegaan. 
3.15 uur wel gelukt. Snel naar pagina 4. Daar blijkt nu niet het aantal opgenomen patiënten 
te staan, maar het aantal gemelde patiënten. Lijkt erg op elkaar en duurde even voordat ik 
het in de gaten had. 
Het aantal opgenomen patiënten per dag en provincie staat nu op pagina 5, en nieuw is 
naast het aantal gemelde gevallen op pagina 6, het aantal overleden patiënten per 
provincie. 
Wat betreft de cijfers, het blijft toch behelpen. Zo stijgt in Noord-Brabant, bijna een week 
geleden op een dag het aantal opgenomen patiënten van ruim 50 naar ruim 100. Ook de 
Utrechtse ziekenhuizen lijken behoorlijk achter te lopen met hun administratie. 
Verder lijken er geen grote wijzigingen voor te doen: N-Brabant daling, enkele provincies 
waarvan niet duidelijk is of stabilisatie bereikt is en met name de Noordelijke provincies met 
nauwelijks opnames. 
 
Coronajournaal 1 april 
 
“Radio Oranje” (zoals Mart van Lieburg het noemt) heeft gesproken. De avondklok 
(bijvoorbeeld Frankrijk) is niet ingesteld, geen verscherping van de maatregelen maar ook 
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geen versoepeling tot 26 april. De onvermijdelijke Ab Osterhaus is weer gast bij NPO Op1. 
Hij verdedigt nu de lijn van kabinet en RIVM, zelfs als hem wordt gevraagd naar de 10 resp. 
23 dagen gemiddelde intensive care is hij opvallend mild, hij heeft het over een kleine 
aanpassing. 
 
Huub stuurt me het profiel van van Dissel dat in de NRC is verschenen, mooie voorbereiding 
op de kamerbriefing om 10 uur 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/met-voortschrijdend-inzicht-duidt-het-rivm-de-
coronacrisis-a3995451 
 
Tijd voor de Volkskrant. Ik was niet altijd even enthousiast, vond de NRC beter maar nu 
staan er toch een paar prima stukken in. Het beste sinds dagen is voor mij een stuk van een 
Groningse hoogleraar statistiek, die een goed evenwicht vindt tussen de koude getallen 
(Helsloot) en de emotie die deze crisis meebrengt 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-gaat-niet-alleen-over-hoeveel-mensen-
komen-te-overlijden-maar-vooral-ook-over-hoe-ze-overlijden~b495d733/ 
 
Voor wie bezorgd is over het relatief hoog aantal doden in Nederland heeft de Volkskrant 
een goede uitleg 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-telt-nederland-relatief-veel-
doden-door-het-coronavirus~b9dc728f/ 
Afgezien of er eerlijk geteld wordt (China), of alle overledenen worden meegeteld (ook voor 
Nederland een punt) is vooral een factor dat we een forse uitbraak in Brabant hadden, en 
als klein land heb je dan snel een hoog percentage. Hoogst in de wereld scoort San Marino. 
 
De Volkskrant blijft de dagelijkse RIVM cijfers consequent verkeerd behandelen. Nu weer 
een nieuwe piek bereikt in aantal overledenen volgens de krant. Wat aantal meldingen die 
dag klopt dat, maar die meldingen moet je verdelen over de afgelopen dagen. Dinsdag is 
altijd een piek, ziekenhuizen houden kennelijk de administratie niet zo goed bij in het 
weekend, halen maandag de achterstand in en dat komt dan dinsdag allemaal bij elkaar. 
Bij opnames is het nog erger, in de kop staat “meeste opnames in Oost-Brabant”. Als je dan 
op de PDF (gisteren) van het RIVM kijkt op pag. 5 dan zie je bij Noord-Brabant dat het aantal 
nieuwe gemelde opnames ca 10 is, de dag daarvoor nauwelijks iets erbij, terwijl de 12 
daarvoor liggende dagen aanzienlijke hoeveelheden zijn bijgekomen. Juist Noord-Brabant is 
nu op de goede weg lijkt het, ze hebben maandag gebruikt om de statistiek bij te werken en 
ik verwacht vanmiddag met de nieuwe RIVM cijfers verdere voortzetting van die trend. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dodental-door-corona-loopt-snel-op-
meeste-opnames-in-oost-brabant~b55bc6f0/ 
Hierbij de statistiek van Noord-Brabant uit de PDF van het RIVM: 
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Wie hier dan kan uithalen dat de meeste opnames in Oost Brabant waren? 
Vreemd is dat de auteurs van dit overzicht dezelfde zijn als die het stuk hebben geschreven 
over het relatief aantal doden. 
 
Om 10 uur het college epidemiologie van van Dissel, met daarna Gommers en nu ook mw 
van Diemen-Steenvoorde van IGJ. Vervolgens de vragen van kamerleden. Aantal vragen 
(met antwoorden) heb ik naar voren gehaald voor de duidelijkheid 
Belangrijkste nieuws is dat nu de Ro onder de 1 is gezakt, zelfs als gerekend wordt met 
onzekerheidsmarge. Van Dissel noemt dat bij de berekeningen nu niet meer wordt 
uitgegaan van de opnamedag maar van de dag waarop de eerste verschijnselen zich 
voordeden. Dat is beter omdat dat minder afhankelijk is van een variabel vervolgtraject. 
Maar dit komt nergens terug, komen ook geen vragen over later. 
De diverse kaartjes met patiënten, sterfgevallen komen voorbij. Hittemappen noemt van 
Dissel deze. Regionale verschillen worden opgemerkt, de “dagkoersen” worden 
gerelativeerd vanwege de achterlopende administratie (hopelijk heeft de Volkskrant 
opgelet). Laat hij daarom een grafiek van een week geleden zien? 
Een grafiek komt voorbij waarbij de totale sterfte van de afgelopen 2-3 jaar staat, met 
daarbij de piek vanwege influenza 2 jaar geleden (staat ook in het Volkskrant artikel 
hierboven gerefereerd, dat het aantal doden in Nederland behandelt). 
Hele duidelijke uitleg van de Ro volgt, onder de 1 wordt corona uiteindelijk endemisch. 
Als het gaat over de berekeningen van de ic capaciteit kan hij niet om de 10-23 dagen 
kwestie heen. Hij herhaalt zijn eerdere uitspraak dat dit gegeven al 2 weken geleden bekend 
was en in de berekeningen ook meegenomen. Hij valt de hoofd-modelleur keihard af, later 
ook nog eens bij een vraag van Asscher, (Wallenburg) had dit zo nooit naar buiten mogen 
brengen. Blijft de vraag waarom dan niet al 2 weken geleden alarm is geslagen rond het 
aantal ic bedden. Bij de vragen van de 2de kamer leden komt dit nog wel een paar keer terug 
maar nooit zo scherp, zodat van Dissel zich eruit redt door zijn verhaal te herhalen. 
Asscher vroeg ook nog of kerkdiensten verboden zouden moeten worden. Diplomatiek 
antwoord, daar gaat de politiek over. 
Gommers lijkt wat meer ontspannen dan in eerdere optredens is mijn idee. Mogelijk dat de 
Ro ontwikkeling hem het idee geeft dat er licht is aan het eind van de tunnel. 
De diverse scenario’s komen aan de orde ook wanneer ondanks alle inspanningen de ic is 
“überfordert”. Er zijn 6 scenario’s in kleur, van wit niets aan de hand tot zwart, zie pandemie 
draaiboek intensivisten 
https://nvic.nl/draaiboek-pandemie-online 
In zijn element is hij wanneer hij een vraag krijgt over Amerikaanse beademingsapparatuur. 
Die zouden niet inzetbaar zijn. Zaterdag heeft hij zelf deze apparaten getest, er is een 
probleem met de aansluiting voor zuurstof (Amerikaanse maten, inches) maar dat is 
vandaag opgelost, verder prima bruikbaar. 
V.d. Staa vraagt of nu duidelijker wordt wie het meeste baat heeft bij een ic behandeling. 
Gommers geeft aan de bekende (negatieve) factoren, leeftijd en overgewicht maar ook 
stollingsproblemen (zonder verdere uitleg). 
Tenslotte de Inspecteur-generaal IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) mw. van 
Diemen. Behalve aandacht voor de corona bestrijding (en zorg voor de mensen die het nu 
het zwaarst hebben in de gezondheidszorg gaf ze ook veel aandacht aan de zorg die nu niet 
wordt verleend, welke overwegingen daar nu spelen en hoe dat in de toekomst moet. Prima 
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verhaal wat mij betreft. Zij kreeg vragen over o.a. afstemming tussen ziekenhuizen, 
beschikbaarheid van geneesmiddelen 
Verder waren er vragen over testen, waar nu hard aan wordt gewerkt, en persoonlijke 
beschermingsmiddelen met name voor verzorgend personeel. 
Ervan uitgaand dat het verzorgend personeel over het algemeen jong is, en degene die 
wordt verzorgd in de risico categorie valt, gaat het erom overdracht van verzorger naar 
cliënt te voorkomen. Hier een Amerikaans artikel dat Huub me stuurt 
https://www.nytimes.com/2020/03/31/health/coronavirus-asymptomatic-
transmission.html?referringSource=articleShare 
Het is duidelijk dat testen op virus hier geen oplossing kan bieden. Misschien de sneltests in 
de toekomst. 
 
Ik kreeg vragen waarom Duitsland zo veel meer ic capaciteit heeft dan Nederland. In 
Duitsland wordt langer doorbehandeld, ook in “hopeloze” gevallen, zie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/zelfs-duitsland-moet-op-italiaanse-toestanden-
voorbereid-zijn-a3995440 
Het staat een beetje verstopt, zie 3de alinea. 
Mogelijk dat dit de reden is geweest dat het RIVM ervan uitging dat in Nederland de ic 
behandelingen korter zouden zijn en daarom eerst met 10 dagen rekende. 
 
Hier enig tegenwicht tegen Henk Krol 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-weren-van-kwetsbare-ouderen-heeft-niets-
met-discriminatie-te-maken-het-is-goede-zorg~b4ca6ce2/ 
 
Als lid van de vereniging tegen de kwakzalverij krijg ik regelmatig nieuwsupdates. Dat 
homeopathie wordt ingezet bij kwalen waar de reguliere geneeskunde geen baat kan geven, 
nou ja. Maar arsenicum album C30 (een verdunning waarbij geen atoom arsenicum meer te 
bekennen is), als profylaxe tegen corona, dat is toch wat al te dol 
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/martin-de-munck-een-homeopaat-zonder-corona-
gene/ 
 
De RIVM cijfers: 
Weinig nieuws volgens mij, van dag tot dag valt er sowieso niets over te zeggen. Van Dissel 
liet de kamerleden een plaatje zien met de gegevens tot een week geleden. Heel verstandig. 
Met alle mitsen en maren: Noord-Brabant gaat goed, zelfs inZuid-Holland lijkt het de goede 
kant op te gaan. 
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Coronajournaal 2 april 
 
Ik ben niet altijd enthousiast over wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten 
Keulemans, maar nu kan hij even niet meer stuk bij mij. In zijn verhaal vandaag in de 
Volkskrant, waar hij internist-infectioloog Brinkman en hoogleraar virologie Marion 
Koopmans aan het woord laat, wordt de “testen, testen testen” mantra danig genuanceerd. 
Aandacht o.a. voor vals positief – vals negatief, zoals patiënten die het ziekenhuis ziek 
binnenkomen, negatief testen maar toch in het ziekenhuis worden gehouden en een paar 
dagen later toch positief testen. Landen die veel testen en weinig besmettingen hebben, 
nemen ook andere tamelijk drastische maatregelen, die waarschijnlijk meer bijdragen aan 
bestrijding van het virus: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-testen-testen-testen-ons-niet-
gaat-redden~b688491b/ 
 
Tegelijkertijd lijkt er een herwaardering voor het mondmasker aan de gang, in elk geval in 
de VS. Een maand geleden zag CNN het nog zo 
https://edition.cnn.com/2020/03/02/health/surgeon-general-coronavirus-masks-risk-
trnd/index.html 
en nu 
https://edition.cnn.com/2020/03/31/opinions/face-masks-part-of-the-answer-
lee/index.html 
 
Gisteren nog met Niek gesproken over zijn grafieken. Hij probeert de uitschieters van het 
RIVM eruit te krijgen, veroorzaakt door de rapportage (op dinsdag hoge cijfers, na het 
weekend, op maandag werken de ziekenhuizen hun administratie bij die dan dinsdag door 
het RIVM worden gerapporteerd. Media trappen er nog steeds in. 
Uit wat ik nu zie van zijn grafiek is dat het aantal ziekenhuisopnames nog steeds heel licht 
lijkt te groeien terwijl het RIVM zegt dat de Ro nu onder de 1 is gezakt. 
Zelf dacht ik dat als de Ro = 1, dus 1 besmette persoon besmet precies 1 ander, het aantal 
ziekenhuisopnames constant zou moeten zijn en daalt bij Ro<1 . Maar Niek haalt me uit de 
droom, dat is alleen het geval wanneer het tempo van besmetting gelijk is aan de 
ziekenhuisduur. Als de besmetting een kwestie is van dagen en de ziekenhuisduur weken, 
dan duurt het een hele tijd voor er evenwicht is. 
Hij leidt me naar een site waar het allemaal wordt uitgelegd 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_modelling_of_infectious_disease 
Dit wordt wel erg ingewikkeld. 
Hij leidt me naar 6.1 het SIR model. Daar herken ik in 2 diagrammen de plaatjes van van 
Dissel. Ook de animatie (onderste plaatje) is hetzelfde als die van Dissel toonde. Het blijkt 
een model dat is ontwikkeld in 1927. In de tekst eronder staat hoe je de “infection rate” 
kunt verminderen. Als er geen geneesmiddel of vaccin is dan helpen alleen maatregelen als 
“social distancing”. 
De fijne details ontgaan me maar inmiddels heeft Jep de Bie zich gevoegd bij de meelezers. 
Hij (natuurkunde) kan het waarschijnlijk wel volgen net als mijn broer Huub. 
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Ik begrijp nu beter hoe van Dissel kan zeggen dat half maart de Ro al op 1 is gekomen en 
daar nu, ook met de betrouwbaarheidsgrenzen onder zit. Dat moet zich gaan vertalen 
binnenkort in duidelijk dalende ziekenhuisopnames, vervolgens ic opnames en als laatste 
het aantal sterfgevallen. 
Als dat gaat gebeuren worden de kleine groene grassprietjes van Rutte een gezonde 
grasmat, en zal het lastig worden om iedereen, zeker de jongeren in het gareel te houden 
ben ik bang. Toch moet vooral de bezetting in ziekenhuizen en ic’s fors omlaag want de 
reguliere zorg heeft nu al (te) zwaar te lijden. En daar hoort in elk geval tot 26 april nog onze 
“ophokplicht” bij. Maar dan verwacht ik wel dat scholen weer opengaan (zal dan begin mei 
zijn), en een voorzichtige start voor restaurants en café’s (met bijvoorbeeld tafels wat 
verder uit elkaar). Voor risicogroepen zullen zolang er geen vaccin is extra maatregelen 
nodig blijven. Ik denk dan aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verzorgende en/of 
cliënt, mijden van grote bijeenkomsten en openbaar vervoer. 
Terwijl ik dit schrijf komt Stefan vanuit Zuid-Frankrijk met een NOS bericht dat dit 
onderwerp behandelt: 
https://nos.nl/artikel/2329121-bepaalde-coronamaatregelen-mogelijk-nog-maanden-van-
kracht.html 
Daar kan ik me wel in vinden. Er staat ook in dat de Ro inmiddels gedaald is tot 0,3. Dat is 
erg laag, die mededeling had ik gemist. Over risicogroepen wordt niets gezegd. 
 
Nu ook een artikel dat naleving van de regels moeilijk gaat worden 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/02/de-regels-blijven-volgen-dat-wordt-moeilijk-
a3995645 
 
Nog meer wiskunde in 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/01/brits-onderzoek-beste-aanpak-virus-is-met-
traceerapp-a3995655 
Ik zal Niek eens vragen wat hij daarvan vindt. Dit wordt big brother is watching you. 
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Van Jep de Bie kreeg ik een interessant artikel uit de Groene over de vaccin industrie die uit 
Nederland verdwenen zou zijn: 
https://www.groene.nl/artikel/je-gaat-toch-ook-de-brandweer-niet-verkopen 
Een paar dagen geleden heb ik al een opiniestuk van Katan met dezelfde strekkin g 
aangehaald. Hoe kan zo’n artikel nu verschijnen terwijl Janssen Vaccines Leiden net 1 
miljard dollar heeft binnengehaald voor ontwikkeling van een corona vaccin? Het artikel in 
de Groene is een voorbeeld hoe juist overheidsinstanties niet snel genoeg kunnen schakelen 
en inspelen op marktbehoeftes. Tientallen jaren heeft het RIV(M) een monopolie gehad op 
vaccin productie in Nederland, alleen griepvaccin was een uitzondering omdat toen al (vlak 
na de oorlog) er snel geschakeld moest worden met steeds nieuwe stammen. Ik heb zelf die 
geschiedenis uitgezocht, met interessante discussies tussen overheid en (toen) Philips. 
Ergerlijk in dit artikel is de suggestie dat kansen zijn gemist om een vaccin tegen SARS te 
maken. Zeldzaam staaltje van wijsheid achteraf. 
 
Dan is het leuker om het vizier te richten op Janssen Vaccines, het vroegere Crucell te 
Leiden. Die kunnen met 1 miljard dollar aan de slag. Welke kant dat uitgaat toont het 
volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=2y0CKRiogDw 
Het doet me weer helemaal denken aan mijn Influvac tijd in Weesp toen we werkten aan de 
celkweek fabriek voor het griepvaccin. Om virus te laten groeien heb je levende cellen 
nodig, en die cellen kun je kweken in een medium (in dit geval was dat een cellijn van de 
nier van een hond). 
Het idee was goed, niet meer afhankelijk zijn van broedeieren, handig als er een ophokplicht 
voor pluimvee is en wanneer er vogelgriep komt die zowel voor de kip als de mens dodelijk 
is, en goed voor mensen met een allergie voor kippe-eiwit (ovalbumine). 
Helaas is dit om diverse redenen een grote mislukking geworden, en dat gold niet alleen 
voor (toen) Solvay Pharmaceuticals (nu Abbott). 
Voor meer detail in het proces bij Janssen Vaccines zie de volgende presentatie. In “process 
flow” kun je zien dat het een redelijk standaard proces is. Het is o.a. toegepast voor ebola 
vaccin: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-case-study-3-use-
platform-technologies-adenovirus-vectored-vaccines-session-2-mark-van_en.pdf 
Voor elk nieuw vaccin moet een stukje van het virus in kwestie (vaak het deel dat 
verantwoordelijk is voor koppeling aan de cel) ingebouwd worden in het adenovirus 
waarmee de kweekcellen worden geïnfecteerd. Daar moet uiteindelijk een flinke 
hoeveelheid van worden gemaakt, voor meerdere batches. Dat gaat via een aantal 
tussenstappen (in deze presentatie MVS- Master Virus Seed, WVS = Working Virus Seed). 
In principe is het verder een standaard proces (zie de sheet met “process flow”). 
 
Van Huub weer enkele artikelen ontvangen, zoals een drive-through in Twente voor testen 
van zorgmedewerkers, en een vergelijking tussen Singapore en Zweden, 2 uitersten 
 https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2020/04/singapore-en-zweden-
twee-uitersten-in-coronabestrijding-747818/ 
 
De hond van schoonzus Ingrid en zwager Bart gebruik ik als excuus om dagelijks lekker een 
flink stuk buiten te kunnen lopen. Ingrid is aan het werk in de praktijk, met al die drukke 
artsen op TV vreemd te zien dat het bij de huisartsen reuze meevalt. Bart heeft een stuk 
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hout op zijn voet laten vallen dus het komt nu goed uit dat ik met Ginger loop. Met Bart 
(lange carrière Waterstaat, weet alles van rivieren, met pensioen maar nog steeds actief ook 
voor Waterstaat) drink ik een kop koffie en we nemen de “Toestand in de wereld” (GBJ 
Hiltermann) door. Het blijft lastig uitleggen (niet voor Bart overigens) dat het aantal 
sterfgevallen geen goede maat is voor hoe we er nu voor staan. Ik vergelijk het met de 
waterstanden in de rivieren (Grave-beneden-de-Sluis zal me altijd bijblijven) die vroeger na 
het nieuws werden voorgelezen. Lobith -30, Rotterdam +20. Over een paar dagen daalt het 
ook in Rotterdam. Zo gaat het ook met de sterfgevallen, nu hoog maar straks (over paar 
weken) lager. Bart zegt dat de waterstand meldingen zijn gestopt na introductie Teletekst. 
 
De RIVM cijfers 
Het is nu Limburg dat kennelijk opruiming heeft gehouden en met aanzienlijke aanpassingen 
komt tot zeker 9 dagen geleden (ziekenhuisopnames). Afgezien van een flinke toename 5 
dagen geleden doet Noord-Brabant het goed. Niek meldt dat de grafiek van 
ziekenhuisopnames, die hij heeft bewerkt zodat de uitschieters naar boven en beneden wat 
worden gedempt, nu een daling geeft. Kijken of ik deze en andere grafieken morgen 
meestuur. 
De Volkskrant heeft het over “de instroom van nieuwe patiënten in het ziekenhuis is toch 
weer opgelopen”. 
Verder meldt Niek dat wat ik hiervoor heb geschreven over de Ro toch misschien niet 
helemaal OK is. Ik zal in de mail een “caveat” vermelden. 
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Coronajournaal 3 april 
 
Vanavond gekeken naar Zembla, onderwerp: medicijntekorten. Komt mooi uit, met René 
Maassen, oud-collega bij Solvay Pharmaceuticals, en oud-inspecteur 
geneesmiddelfabrikanten gemaild dat er nog niet zoveel artikelen verschijnen op dit gebied. 
René heeft ervaring met inspecties o.a. in China en India. 
Zembla heeft een bekend verhaal, we zijn (bij de generics, en dat is toch de bulk van wat we 
slikken) voor de actieve stoffen voor ca 90% afhankelijk van China, de verpakte 
geneesmiddelen komen veel uit India. Uitgebreid aandacht hoe de penicilline productie uit 
Nederland is verdwenen, een thema dat een aantal jaren geleden onderwerp was bij een 
Farmaceutisch Historische Dag (in Delft). 
Aardig item met een producent in Nederland die nog op kleine schaal actieve stof maakt 
(maar zijn omzet haalt uit de handel in deze stoffen). Hij maakte duidelijk aan de hand van 
het voorbeeld paracetamol dat er weliswaar nog 5 producenten zijn van de grondstof, maar 
dat voor een kritische voorloper (“key intermediate”) maar 2 producenten zijn (chinees 
uiteraard). 
Verder een Interview met een directeur van een groothandel, er zou een strategische 
voorraad komen van 4 maanden maar die is er nooit gekomen. Ex- minister Bruins maakte 
geen krachtige indruk. 
Tenslotte krokodillentranen over de verkoop van Apotex, ongeveer de laatste generics 
producent in Nederland, verkocht aan een Indiaas bedrijf die binnen een jaar besloot tot 
sluiting. Duidelijk werd hoe effectief de zorgverzekeraars de fabrikanten van generics 
hebben uitgeknepen, en wat het zou betekenen als weer een deel van de productie naar 
Nederland zou worden gehaald. 
Niet duidelijk werd van welke geneesmiddelen er nu al een tekort is en of op termijn 
tekorten worden verwacht. Voor nu is er een website van de KNMP 
https://farmanco.knmp.nl 
Voor de toekomst lijken me 2 factoren van belang, van de productiekant hoe snel de 
productie en verzending in China en India weer normaal is, en voor welke geneesmiddelen 
nu extra vraag is voor bijvoorbeeld de palliatieve zorg. 
In de Volkskrant maakt huisarts Joost Zaat (die ik niet ken als paniekzaaier) zich zorgen over 
midazolam, veel gebruikt bij palliatieve zorg. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-mis-overzicht-over-het-aantal-patienten-dat-
thuis-palliatieve-zorg-krijgt~b1f02634/ 
Zouden dit soort verhalen ook hamstergedrag veroorzaken? 
De Farmaceutisch Historische Dag vorig jaar ging over de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen. Hierbij de presentatie van prof Bert Leufkens, oud voorzitter van het CBG 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/node/165 
 
Asha ten Broeke ergert zich aan columnisten, ook haar eigen collega’s bij de Volkskrant, die 
gaan vertellen welke groepen wel en niet naar het ziekenhuis en de intensive care kunnen. 
Zij vindt dat de artsen dit wel uitmaken. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-wil-geen-publiek-debat-over-wanneer-jij-mij-
mag-laten-doodgaan~bebfc97b/ 
In de NRC staat dat huisartsen in een webinar zijn bijgepraat door collega’s uit Brabant. Zij 
presenteerden 4 categorieën patiënten, van fit tot levensverwachting minder dan 6 
maanden. Twijfelgeval is iemand die hulp nodig heeft bij boodschappen doen, koken, niet 
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ver kan lopen maar zich nog wel zelf kan wassen en aankleden. Bij hen moet de huisarts een 
individuele afweging maken. De indeling is “niet helemaal” afhankelijk van leeftijd. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/02/de-huisarts-wil-dat-kwetsbaren-nadenken-over-
levenseinde-a3995768 
Ik krijg niet de indruk dat de criteria onder invloed van de corona crisis nu sterk gewijzigd 
zijn, hoogstens dat nu wordt meegewogen dat de behandelduur gemiddeld genomen (veel) 
langer is en daarmee ook een grotere aanslag op het lichaam. 
Schoonzus Ingrid, huisarts in Lelystad heeft veel ervaring ook tot voor kort als SCEN arts, lijkt 
me goed om dit even met haar kort te sluiten. Zij antwoordt via WhatsApp, dus even kijken 
hoe ik dat nu weer in dit WORD document krijg. Maar het lukt: 
Ik denk dat het voor de huisarts niet uitmaakt of iemand ivm een corona-virus of om andere 
redenen wel of niet naar een ziekenhuis gaat. Wij hebben altijd al advies gegeven over wel 
of niet medisch ingrijpen. Hoogstens speelt de duur van beademen een rol, maar niet 
iedereen ligt 2-3 weken aan de beademing. Ik praat altijd al met patiënten over het nut van 
behandelen en hoe ver ga je. Een fragiele patiënt zou ik sterk afraden om vergaande 
behandeling te ondergaan, ongeacht zijn of haar leeftijd. Een erg vitale oudere zou ik wel 
vragen of hij of zij heeft nagedacht over de consequenties van mogelijk een lange 
beademing, maar die zou ik de benefit of the doubt geven als hij of zij wel wil worden 
beademd. Ik denk dat de meeste huisartsen zo denken. Ik benader mijn patiënten niet actief 
om te vragen wat ze willen als ze met het corona-virus worden besmet. Dat wordt naar mijn 
persoonlijke mening alleen gedaan door huisartsen die dan tenminste nog iets kunnen 
declareren. Ik benader ze wel om te vragen of ze zich redden omdat ook de thuiszorg 
drastisch wordt beperkt. 
Zo lezend, zou het een goed idee zijn om de thuiszorg binnen de huisartsenpraktijk te halen, 
zoals in Zweden? 
 
Via het Trefpunt ken ik Gerard van Doornum, oud-hoogleraar klinische virologie (Erasmus 
MC). Gerard heeft net een boek geschreven over de geschiedenis van de medische virologie 
in Nederland (gratis te downloaden) 
https://www.aup.nl/nl/book/9789463720113/leeuwenhoek-s-legatees-and-beijerinck-s-
beneficiaries 
hij stuurt me de sheets gebruikt door van Dissel 
https://www.nvmm.nl/media/3439/20200401_powerpoint_presentatie_rivm_update_coro
navirus_.pdf 
 
Met het toenemen van het aantal lezers zwelt ook de hoeveelheid mij toegestuurde 
artikelen aan, ik moet nu echt keuzes gaan maken. Over Janssen Vaccines stuurt Jep de Bie 
mij een artikel uit het Financieel Dagblad van een directeur van Janssen Futurelab in het 
LUMC over de problemen om klinische proeven te doen vanwege strenge milieurichtlijnen 
(genetisch gemodificeerd). Ik had nog nooit van het Futurelab gehoord, dus even google 
raadplegen 
https://www.lumc.nl/onderwijs/paul-janssen-futurelab/ 
Het blijkt een opleidingsinstituut te zijn voor “ondernemende biomedische professionals”. 
Het zegt geen binding te hebben met bedrijven, en krijgt subsidies van o.a. ZonMW 
 
Gestuurd door broer Huub: In Elsevier een fraai artikel over een beroepsgroep die 
normaliter op de achtergrond blijft. Een uitzondering is de Groningse statisticus Casper 
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Albers die dan ook uitvoerig aan het woord komt. Een paar dagen geleden heb ik een 
opiniestuk uit de Volkskrant van hem gerefereerd. 
Ik ben kennelijk door mijn gratis artikelen heen voor Elsevier want de link werkt niet, zie 
daarom de PDF. 
 
Het Nederlands beleid ten aanzien van testen blijft een discussiepunt zoals ik ook merk in 
mijn contacten. Na het artikel gisteren in de Volkskrant stuurt Huub me een artikel uit de 
NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/02/test-nederland-te-weinig-dat-ligt-ingewikkeld-
a3995705 
Dit is een goed artikel volgens mij en kan de standpunten naderbij brengen. 
Zo lang de besmetting laag is heeft het zin en is het praktisch mogelijk om bij besmetting 
contacten te testen, dit heeft in de Noordelijke provincies goed gewerkt (nog steeds, zegt 
arts - microbioloog van UMC Groningen). Dat is ook de lijn geweest in Brabant, stelt 
Kluytmans uit Breda, alleen is door carnaval een explosie ontstaan waarbij “track en trace” 
niet meer vol te houden was, zowel wat betreft beschikbare testcapaciteit als 
organisatorische problematiek. 
Het komt niet aan de orde in dit artikel, maar mogelijk dat in Brabant de zaak weer zo onder 
controle komt dat “track en trace” wel weer zinvol is. Van de beschikbaarheid aan tests lijkt 
het niet meer af te hangen. 
 
Van Huub een verhaal over het verband tussen corona en de ecologische ramp die zich aan 
het voltrekken is. Waarschuwing vooraf: lees dit niet voor het slapen gaan, het is niet een 
opwekkend verhaal. 
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-
destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe 
 
Het Pharmaceutisch Weekblad vandaag in de bus, met 2 artikelen die beide gaan over 
geneesmiddelen die eventueel kunnen worden ingezet zoals (hydroxy)chloroquine. Komt 
morgen. 
 
RIVM cijfers 
De cijfers van vandaag bevestigen de trend, Noord-Brabant gaat goed, de beide Hollanden 
moeten in de gaten worden gehouden. 
De Noordelijke provincies blijven goed, dankzij de track en trace die ze daar nog wel steeds 
kunnen volhouden? Of is het daar de “social distance”? Of beide? 
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Coronajournaal 4 april 
 
Het is buurman Hannek die me op de podcast van Rosanne Hertzberger wijst. Anderhalf 
uur! 
https://open.spotify.com/episode/18dA5jEBRLsVaMlcIBEr9M 
Ze begint over haar grootvader en vader, allebei microbiologen. Haar grootvader was na de 
oorlog degene die de griepvaccin productie in Nederland (toen Philips van Houten) heeft 
opgezet. 
Vrij snel komt haar column in de NRC aan de orde waarbij ze de overheid van laksheid 
beschuldigt, er moet veel meer getest worden. 
Ze vertelt, wel eerlijk, dat ze deze pandemie totaal niet heeft zien aankomen, ze was nog in 
Parijs bij een congres terwijl dat eigenlijk niet meer kon. Het idee dat er te weinig getest 
werd kwam niet van haar, ze werd benaderd van diverse kanten. Haar onderbouwing hoe 
dan die enorme opschaling van testen gerealiseerd had kunnen worden vond ik niet sterk. 
Terug naar 20 jaar geleden toen alles nog met de hand werd gedaan. 
Track en trace komt veel voor in het gesprek, en – na bijna een uur – stelt Rosanne dat in 
Wuhan zelfs op het hoogtepunt van de epidemie nog track en trace werd gedaan. Dat de 
situatie in Wuhan om meerdere redenen niet vergelijkbaar is met Brabant, en dat we 
bovendien niet weten wat er zich in Wuhan heeft afgespeeld komt niet aan de orde. 
Ik heb het idee dat ze zich voor een karretje heeft laten spannen, normaal schrijft ze haar 
columns onder eigen naam en dit was er een samen met Dekker. 
Over groepsimmuniteit zegt ze dat dat nog weleens heel lang zou kunnen duren, en ik denk 
dat ze daar gelijk in heeft. En ook voor de rest is er weinig aan te merken op wat ze naar 
voren brengt, als ze over wetenschap spreekt weet ze wel waar ze het over heeft. Niet voor 
niets heeft ze weinig vrienden onder anti-vaxers en homeopaten. 
 
Vandaag weer een column van haar in de NRC, nu over “big farma”. Ze noemt het artikel uit 
de Groene over de teloorgang van het NVI, maar aan het eind geeft ze aan dat dit als 
overheidsinstituut waarschijnlijk geen rol zou hebben gespeeld voor de ontwikkeling van 
een vaccin. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/04/juist-big-pharma-blijft-globaal-handelen-a3995868 
 
Nu de WHO een draai maakt wat betreft mondkapjes zie ik een kanteling in de mening in de 
appreciatie van mondkapjes. 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329360-een-mondkapje-kan-een-goed-idee-zijn-maar-
het-advies-blijft-niet-dragen.html 
Worden ze nu voornamelijk ingezet om infectie voor gezondheidswerkers te voorkomen, nu 
komen er meer geluiden die benadrukken dat ze ertoe kunnen bijdragen dat geïnfecteerden 
virus gaan verspreiden. Ik vind dat een goede ontwikkeling. 
De Hongkong prof Benjamin Cowling is een groot voorstander, hij heeft heel wat artikelen 
op zijn naam staan. Het laatste artikel waarin hij als auteur staat (hij is genoemd als laatste 
auteur meestal de supervisor van het onderzoek) is gisteren gepubliceerd. Het is een 
onderzoek van 2013-2016, er werden ook “seasonal corona viruses” in meegenomen. 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2 
 
Ook veel aandacht voor geneesmiddeltekorten, Joost Zaat, columnist Volksktrant bij 
Nieuwsuur, en een veterinair middel (propofol) dat nu ook voor humaan gebruik wordt 

https://open.spotify.com/episode/18dA5jEBRLsVaMlcIBEr9M
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/04/juist-big-pharma-blijft-globaal-handelen-a3995868
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329360-een-mondkapje-kan-een-goed-idee-zijn-maar-het-advies-blijft-niet-dragen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329360-een-mondkapje-kan-een-goed-idee-zijn-maar-het-advies-blijft-niet-dragen.html
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2
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ingezet. Er zit wel een conserveringsmiddel in. Veterinaire geneesmiddelen worden onder 
dezelfde condities geproduceerd als voor humane toepassing. Verschil is vaak wel dat de 
presentatie “multidose” is, dus uit een flacon kan met een injectienaald vaker een dosis 
worden gehaald. En dan is een conserveringsmiddel ter voorkomen van besmetting nodig. 
 
Een vergelijking van aanpak tussen Singapore en Zweden in Elsevier, zie PDF. 
 
Jort Kelder bij Op1 werd aangesproken over zijn uitspraken over rokende dikke oude 
mensen op de intensive care. Dan weet je dat je heel Twitter en de rest over je heen krijgt. 
Het punt dat hij probeerde te maken, dat veel ondernemers nu failliet gaan is wel valide 
maar niet erg geloofwaardig wat hemzelf betreft. De interviewer herinnerde hem eraan dat 
hij 2 huizen heeft. Jort corrigeerde, hij heeft er 3. Hij probeerde nog aan te geven dat, als de 
beperkte lock- down nu wordt opgeheven, de risico- groepen beschermd moeten worden. 
Maar dit raakte geheel ondergesneeuwd. 
 
Toch, hoe zou een exit strategie eruit zou moeten zien zonder de hele wereld over je heen 
te krijgen? Hoe starten we de BV Nederland weer op? 
Wachten op groepsimmuniteit, ik ben het eens met Rosanne, is geen optie, dit gaat te lang 
duren en is bovendien geen optie voor de risico- groepen. Stel dat 50% een 
groepsimmuniteit geeft, dan is dat geen garantie dat als bijvoorbeeld in een verpleeghuis 
met een groepsimmuniteit van 0% het virus opduikt, dit heel wat slachtoffers zal maken. 
Zoals nu in het geval van mazelen het gevaar zou dreigen voor crèches met alleen anti-
vaxers. 
Zolang de ziekenhuizen volstromen zal er geen draagvlak zijn voor versoepeling van de 
maatregelen, maar een Ro van 0,3 zou toch binnenkort moeten zijn terug te vinden in het 
aantal ziekenhuisopnames. 
Zodra er ook weer ruimte komt voor andere noodzakelijke behandelingen, zoals oncologie, 
kan gedacht worden aan versoepeling. 
Hoe gaan we dan de risico- groepen beschermen – het punt van Jort Kelder. 
Als er ruimte is gekomen in de ziekenhuizen zal het aantal ziekenhuisopnames nog sterker 
gedaald zijn (gezien de lange behandeltijd). Ik ga ervan uit dat dan ook track en trace weer 
mogelijk is (zoals nu in de Noordelijke provincies), en dat met bijvoorbeeld de 1,5 m afstand 
houden de Ro onder de 1 kan worden gehouden. En dat dan in elk geval de scholen weer 
open kunnen, evenals winkels en restaurants (met afstandsregel). Als dat goed gaat kan er 
verder worden verruimd. Ik zie dan een popconcert voor 1000 man eerder georganiseerd 
worden dan een bridgetoernooi voor 100. Al is het beter dat wat dat eerste betreft de 
Rolling Stones thuisblijven. 
Voor de contactberoepen zullen extra maatregelen nodig zijn, zeker als zij risico- groepen 
behandelen. In dat verband lijkt me de discussie rond de persoonlijke 
beschermingsmiddelen relevant. Vooral om besmetting van cliënten te voorkomen. 
Voor de risico- groepen zit er vooralsnog niets anders op dan voorzichtig te zijn. Wat wel en 
niet kan zal ook afhangen van verder onderzoek en testresultaten. Bijvoorbeeld 
kleinkinderen: brengen ze het virus over? Heeft een serum test uitgewezen dat ze al een 
infectie hebben doorgemaakt? Het zal een eigen keus zijn hoeveel risico je neemt. Vergelijk 
het met roken. 
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Nu ik dit heb opgeschreven lees ik het verhaal van Karel Knip uit NRC Next. Afstand houden 
lijkt toch met afstand de meest effectieve maatregel weten we al meer dan 100 jaar. Zie 
PDF. 
 
Van Ingrid krijg ik gegevens van het crisisteam regio Flevoland. Geeft een goed beeld van 
alle activiteiten en knelpunten, ik stuur het door. 
 
RIVM cijfers: 
Aantal mensen opgenomen in het ziekenhuis daalt veel harder dan aantal positief getesten. 
Mogelijk een gevolg van meer testcapaciteit? Vooral opvallend in Zuid Holland. Verder 
bevestiging van het beeld de afgelopen dagen. 
Een en ander wordt bevestigd door de grafieken die Niek heeft gemaakt op basis van de 
jongste RIVM resultaten. De dagelijkse ruis is uit de grafieken gehaald, en de laatste paar 
dagen zijn niet meegenomen gezien de achterstand in rapportage. Daling in het aantal 
ziekenhuisopnames, netto uitstroom uit ziekenhuizen en zelfs de ic lijkt te stabiliseren. 
Ik stuur de plaatjes mee. 
Dan zal het noodscenario waarbij mensen boven de 70 niet meer op de intensive care 
komen, niet nodig zijn. Overigens hoeft dat voor mij (71) sowieso niet (zo denk ik er nu over, 
lekker makkelijk natuurlijk). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/welke-patient-gaat-voor-de-moeder-of-de-single-
a3995903 
 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/welke-patient-gaat-voor-de-moeder-of-de-single-a3995903
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/welke-patient-gaat-voor-de-moeder-of-de-single-a3995903
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Coronajournaal 5 april 
 
Na de RIVM cijfers is het zo langzamerhand traditie dat Ab Osterhaus de gelegenheid krijgt 
om deze bij Op1 te duiden. Op Twitter vond Jep het bericht dat Osterhaus de Peter R. de 
Vries is in tijden van de corona. 
Osterhaus volgt nu al een tijd de RIVM lijn, en herhaalt de voorzichtig optimistische 
geluiden, inclusief de oproep om nu goed de voorschriften na te volgen. Vervolgens krijgt hij 
de gelegenheid zijn standpunt ten aanzien van mondkapjes toe te lichten, en is daarover 
positief. Geen 100% bescherming, maar het draagt in elk geval wel bij zowel bij (potentieel) 
besmette personen, die minder besmettingen doorgeven, als om besmetting te voorkomen 
bij de drager. Hij wijst naar de Aziatische landen als voorbeeld. Zijn verhaal wijkt af van het 
RIVM standpunt, maar ik ben het in dit geval met hem eens. 
Filosoof Denys krijgt vervolgens de gelegenheid een verhaal à la Helsloot af te steken, met 
een filosofische saus. Hij benadrukt dat er te weinig oog is voor de vele nadelige effecten, 
wijt dit aan de huidige egoïstische maatschappij. Vroeger accepteerden de mensen 
makkelijker onheil. Denys geeft als een van de oorzaken dat religie minder een rol speelt. 
Dat klopt, als heel Nederland nog de bible belt mentaliteit zou hebben hadden we zonder 
morren de vele doden geaccepteerd. 
Het was voor Osterhaus niet zo moeilijk om door dit verhaal heen te prikken. Een logische 
vraag was wat Denys nu aan maatregelen zou willen nemen. Alles vrijlaten nu en dan maar 
kijken wat het wordt? Denys mompelde iets van testen op antilichamen, voor Osterhaus de 
definitieve knock-out kon uitdelen was het weer tijd voor een ander onderwerp. 
 
Niek stuurt me een bericht van de BBC, met kritische opmerkingen ten aanzien van 
Nederland. De titel: Corona virus: why Dutch lockdown may be a high risk strategy 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52135814 
Het artikel start alarmerend: 
The infection is spreading rapidly and it has one of the world’s highest mortality rates .. 
Als datum staat 4 april bij dit artikel, heeft de schrijfster toch wat gemist. 
Waarom de Nederlandse aanpak high risk zou zijn wordt aan het eind samengevat: 
The worry is that the Dutch approach may be based more on aspiration than actual 
intelligence, and that the Netherlands “intelligent lockdown” does not make the country 
immune 
Waarschijnlijk doelt de schrijfster op de groepsimmuniteit die aanvankelijk in het RIVM 
verhaal en ook dat van Rutte is genoemd, en heeft ze gemist dat het groepsimmuniteit 
verhaal naar de achtergrond is verdwenen. 
Verder krijgt Nederland er nog van langs vanwege de geringe solidariteit met zuidelijke 
landen. Nee, dan de UK… 
 
In het Pharmaceutisch Weekblad van deze week verschenen 2 artikelen met als onderwerp 
de zoektocht naar een geneesmiddel, zeg maar wat Tamiflu is voor influenza. Zie 1x PDF 
voor beide. 
Aandacht voor (hydroxy)chloroquine en virusremmers eerder ingezet voor oa HIV.  
Co-auteur van een van. Beide artikelen is Toine Pieters. 
Beide artikelen hebben enige overlap die in “normale” tijden eruit gehaald zouden zijn. 
Maar het zijn geen normale tijden. 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52135814
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Zo langzamerhand verschijnen er artikelen die al wat meer terugkijken wat er de afgelopen 
maand is gebeurd. Een voorbeeld daarvan stuurt Huub mij: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/04/hoe-het-ministerie-van-volksgezondheid-in-de-
coronacrisis-steeds-meer-regie-naar-zich-toe-trekt-a3995902 
 
Op zondag geen kranten, on-line gaat de nieuwsvoorziening wel verder maar toch duidelijk 
minder dan door de week. Tijd om wat aandacht aan de geschiedenis te geven. Het zijn 
mooie dagen voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de geneeskunde. Er is altijd 
wel discussie wat de relevantie is van dat vak, waarbij vergeten wordt dat grote delen van 
de wereldbevolking nog aan eeuwenoude tradities vasthouden. Mijn standaardvoorbeeld is 
een bezoek aan een Duits farmacie museum, waar in een vitrine een pot moest staan met 
neushoornpoeder. Er stond alleen geen pot, toen ik daarnaar vroeg kreeg ik te horen dat 
deze in de kluis staat. De prijs schijnt hoger te zijn dan die van goud. De indicatie, potentie 
verhoging, is een schoolvoorbeeld van de signatuurleer. 
Nu we te maken hebben met een virus waarvoor geen medicijn is, wordt het relevant om te 
kijken hoe daar in het verleden op is gereageerd, en dan is de Spaanse griep van 1918/1919 
een voor de hand liggende casus. In de VS hadden steden een heel verschillend beleid (toen 
ook al). Dit is uitgebreid onderzocht, en met name Pittsburg en Philadelphia sprongen er 
slecht uit. Philadelphia had nog een militaire parade waar 200.000 mensen op afkwamen 
toen dat eigenlijk al niet meer verantwoord was 
https://www.nytimes.com/2020/04/04/us/coronavirus-spanish-flu-philadelphia-
pennsylvania.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 
Kennelijk is de les die toen geleerd is nog blijven hangen want Philadelphia heeft nu wel 
tijdig maatregelen genomen. 
 
In “Destroyer and Teacher”: managing the masses during the 1918-1919 influenza pandemic 
beschrijft Nancy Tomes de maatregelen die wel/niet zijn genomen in de VS. Zie PDF. 
Vrijwel alle dilemma’s waar we nu voor staan komen aan de orde (behalve vragen over al 
dan niet testen, men wist wel dat het een infectieus agens was, dat wordt overgebracht 
vooral via druppeltjes maar daar hield het ook mee op). Net als nu was de aanpak in de VS 
zeer verschillend van staat tot staat, stad tot stad.  
Het artikel is van 10 jaar geleden. In de epiloog gaat ze in of we nu een betere kans hebben 
om een “crowd disease” te managen. 
Tekenend is dat ze zonder meer uitgaat van een influenza pandemie, ze begint met Tamiflu 
en de veronderstelling dat er snel een vaccin beschikbaar is. 
Ze gaat ervan uit dat het makkelijker is om mensen duidelijk te maken waarom “social 
distancing” nodig is. Hygiëne is verbeterd, wegwerpmateriaal beschikbaar. Ze constateert 
dat met de komst van internet en sociale wetgeving (doorbetaling) het makkelijker is “at 
least on a short-term basis” thuis te blijven. Maar sluiting van scholen, vergaderingen 
(kerkdiensten), publiek transport blijven lastige zaken. Voor de VS geldt nearly 100 years 
after the great pandemic we have no program of national health insurance. Ook ruim 100 
jaar later niet. 
 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/04/hoe-het-ministerie-van-volksgezondheid-in-de-coronacrisis-steeds-meer-regie-naar-zich-toe-trekt-a3995902
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/04/hoe-het-ministerie-van-volksgezondheid-in-de-coronacrisis-steeds-meer-regie-naar-zich-toe-trekt-a3995902
https://www.nytimes.com/2020/04/04/us/coronavirus-spanish-flu-philadelphia-pennsylvania.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/04/us/coronavirus-spanish-flu-philadelphia-pennsylvania.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
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Coronajournaal 6 april 
 
Nu de groene grassprietjes van Rutte overal beginnen op te duiken was te verwachten dat 
de discussie zich nu verplaatst naar een exit-strategie. 
Osterhaus was nu alleen bij Lubach te zien als paashaas (Osternhaas), bij Nieuwsuur kwam 
Patricia Bruijning, arts-epidemioloog UMC Utrecht aan het woord voor een 
toekomstperspectief. Allereerst waarschuwde ze voor het weekend effect, dus dat dinsdag 
in de cijfers nog weer een stijging kan komen veroorzaakt door administratieve weekend 
achterstanden bij de ziekenhuizen.  
Wanneer we bepaalde maatregelen versoepelen zou dat op basis van risico moeten 
gebeuren, dus differentiatie tussen jongeren en risicogroepen. Lijkt me logisch. 
Als eerste maatregel denkt ze aan openen van de scholen, ook omdat sluiting door de 
deskundigen in eerste instantie niet was voorzien. 
Vervolgens kwam de voor mij nieuwe term “1,5 meter economie” voorbij. Zolang het virus 
rondwaart lijkt dat een maatregel die we voorlopig zullen moeten handhaven. 
Stapsgewijs versoepelen, steeds kijken wat het effect is en indien nodig weer aanscherpen. 
Eventueel een geneesmiddel kan de versoepeling versnellen, evenals invoering van 
(massale) sneltests. 
Hoe het dan moet met de “contactberoepen” zoals kappers en tandartsen kwam niet aan 
de orde. 
Al met al vond ik het een prima verhaal. 
 
In de Volkskrant kon ik geen verhaal vinden over een exit strategie, dan doet de NRC (on-
line of NRC Next) het toch beter: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/05/ik-zag-de-eerste-resultaten-en-ik-dacht-holy-fuck-
die-tijdlijn-a3995973 
Een groep van 40 wetenschappers is verenigd in een digitaal overlegplatform (Slack). Ook 
Wallinga, RIVM’s hoofdmodelleur is daarbij betrokken. Het RIVM is blij met de hulp want 
heeft maar beperkte mankracht hiervoor. 
De modellen lopen 1 tot 2 jaar, “Nederland is nog niet erg immuun”. 
Van alles wordt doorgerekend, van vrij laten tot de stringente Aziatische aanpak en daar 
tussenin (“pompend remmen”). We zullen zien. 
 
Wanneer je een corona infectie hebt doorgemaakt heb je antilichamen in het bloed. Je kunt 
die antilichamen isoleren maar het kost tijd om uit te zoeken om welke antilichamen het 
gaat, en dan moet er nog een productieproces komen. Een “short cut” is het geven van 
“volbloed”, en dat gaat nu ook gebeuren: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/coronapatienten-krijgen-bloedplasma-met-
antistoffen-de-grote-vraag-gaat-het-werken~baf9a4e6/ 
Ik lees dat bloedtransfusie ook al bij de Spaanse griep werd toegepast. Geen idee dat dat in 
1918 al werd gedaan. Ik vertel dat Bart tijdens de dagelijkse koffie na het uitlaten van de 
hond, hij vraagt of toen al de bloedgroepen bekend waren. Opzoeken in Wikipedia: Karl 
Landsteiner ontdekt in 1901 de bloedgroepen, in 1937 met een ander ook nog eens de 
Rhesus factor. In 1914 is het mogelijk om bloed een tijdje op te slaan, met natriumcitraat 
vindt er geen stolling plaats zodat er geen rechtstreeks contact tussen donor en patiënt 
nodig is. Ten tijde van de Spaanse griep waren de resultaten met bloedtransfusie positief. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/05/ik-zag-de-eerste-resultaten-en-ik-dacht-holy-fuck-die-tijdlijn-a3995973
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/05/ik-zag-de-eerste-resultaten-en-ik-dacht-holy-fuck-die-tijdlijn-a3995973
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/coronapatienten-krijgen-bloedplasma-met-antistoffen-de-grote-vraag-gaat-het-werken~baf9a4e6/
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Er komt nu een goed opgezet onderzoek om te kijken of het ook bij corona werkt (bij ernstig 
zieke patiënten). In China hebben artsen de afgelopen maanden aan honderden patiënten 
bloed gegeven, hun onderzoek over 10 (!) patiënten gaf prima resultaten (nog geen “peer” 
review). 
 
Het Geneesmiddelenbulletin presenteert een mooi overzicht over een eventueel (negatief) 
effect van geneesmiddelen op een corona infectie. 
https://www.ge-bu.nl/artikel/negatieve-invloed-geneesmiddelen-op-covid-19?full 
Het corona virus dringt de cel binnen door te hechten aan de ACE2 receptor. ACE2 speelt 
een rol in het regelen van de bloeddruk, hoe meer ACE2 hoe lager de bloeddruk. De theorie 
is dat geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen d.m.v. verhogen ACE2, het virus meer 
kansen biedt om de cel binnen te komen. Ook bij ibuprofen is in een enkele dierstudie een 
verhoogde hoeveelheid ACE2 aangetoond, waarna de hele categorie pijnstillers (NSAIDs) 
verdacht is geraakt. In China is klinisch onderzoek uitgevoerd op corona patiënten dat een 
en ander lijkt te bevestigen. 
Het Geneesmiddelenbulletin is niet onder de indruk van de tot nu toe gepubliceerde 
resultaten: “beide studies kennen als belangrijke beperkingen dat er niet werd gecorrigeerd 
voor het gebruik van geneesmiddelen, voor het onderliggende ziektebeeld of voor leeftijd. 
Hierdoor is niet te zeggen of de ernstige complicaties bij COVID-19 een associatie hebben 
met de hoge leeftijd, met co-morbiditeit of met de geneesmiddelen die de patiënten 
gebruiken”. 
Ook de dierproeven zijn volgens het Geneesmiddelenbulletin niet eenduidig. 
Op basis van dit alles adviseert het Geneesmiddelenbulletin om nu niet van medicatie te 
veranderen. Wel adviseren ze om voor pijnstilling / koortsverlaging paracetamol te 
gebruiken, maar dan omdat paracetamol een sterker antipyretisch effect heeft en minder 
ernstige bijwerkingen / interacties heeft vergeleken met NSAID’s. 
 
Gisteren had ik een negatief verhaal uit de UK, nu stuurde Huub me een positief stuk over 
de Nederlandse cijfers: 
https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1666113/bekende-britse-professor-over-
chinese-cijfers-ze-lijken-wel-betrouwbaar.html 
 
Dat deze pandemie ook kansen biedt, bewijst een mail die ik kreeg van Peter Wittop Koning 
uit Nederhorst den Berg, vrijwilliger bij Trefpunt en penningmeester Stichting Farmaceutisch 
Erfgoed. Als er iemand is die een hekel aan katten heeft dan is hij het wel. Dat is er niet 
beter op geworden nu het aantal katten in zijn buurt zich sterk uitbreidt door de komst van 
nieuwe bewoners, die niet alleen katten hebben maar ook hun tuin laten bestraten zodat 
deze hun behoeften in Peter’s tuin doen. Komt bij dat hij in een beschermd vogelgebied 
woont. 
De berichten dat katten mogelijk corona kunnen krijgen (en overdragen?) geven hem 
mogelijk argumenten om dit probleem aan te pakken. Ik ga op zoek. Tijgers (ook 
katachtigen) schijnen het eveneens te kunnen krijgen. 
 
In the Lancet een artikel over de “case fatality rate”, aantal overledenen gedeeld door 
aantal geïnfecteerd met corona x100% Uitgerekend op basis van de cijfers uit China, andere 
landen en cruise schepen (!) 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext 

https://www.ge-bu.nl/artikel/negatieve-invloed-geneesmiddelen-op-covid-19?full
https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1666113/bekende-britse-professor-over-chinese-cijfers-ze-lijken-wel-betrouwbaar.html
https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1666113/bekende-britse-professor-over-chinese-cijfers-ze-lijken-wel-betrouwbaar.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext
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Naar mijn idee is een algemeen cijfer niet erg zinvol, met zulke verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen, maar ook verschillen tussen man / vrouw zijn relevant (over dit laatste heb 
ik niets kunnen vinden in het artikel). 
Bovendien is er nu een onderrapportage in het aantal sterfgevallen, dat weten we pas 
globaal als we de totale sterfte aan het einde van de epidemie vergelijken met een 
vergelijkbare periode, en hebben we nog geen idee hoeveel mensen nu de infectie hebben 
doorgemaakt. Een illustratieve video over case fatality rate toegepast op corona is te vinden 
op 
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate 
Ook de Ro komt aan de orde, evenals op het eind de Spaanse griep en het voorbeeld van 
Philadelphia wat ik gisteren heb genoemd. 
 
Henk Buurma (ook van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed) wijst me op het verhaal van 
Keulemans in de Volkskrant. Henk signaleert dat nu veel naar ouderen wordt gewezen, die 
de ontwikkeling van. Jongeren in de weg staan. Dan is dit artikel zeker nuttig: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ouderen-isoleren-zodat-de-economie-kan-draaien-
dat-levert-mogelijk-tienduizenden-slachtoffers-op~bc3501c6/ 
De Volkskrant levert dus toch nog wel een artikel over de exit strategie, het Jort Kelder 
model: alle ouderen in isolatie de rest vol door. 
Onzin natuurlijk, waar leg je de grens, ook jongeren worden ziek, de helft op de ic is onder 
de 70, als je het loslaat kom je weer ruim boven de ic capaciteit enz. Laten we het maar 
houden op de aanpak, gisteren op Nieuwsuur gepresenteerd door Patricia Bruining. 
 
RIVM cijfers 
De RIVM cijfers geven zoals verwacht een verdere daling in het aantal ziekenhuisopnames 
en nu ook in het aantal overledenen. Even afwachten hoe dat morgen gaat wanneer de 
administratieve achterstanden van het weekend zijn ingehaald. 
Zeer opvallend blijft de verhouding tussen het aantal gemelde patiënten en het aantal in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten. Lag deze in Noord- Brabant op het hoogtepunt van de 
uitbraak ongeveer op 2:1, dus van elke 2 patiënten 1 naar het ziekenhuis, nu is dat globaal 
10:1. Kan haast niet anders of er wordt nu veel meer getest, ook de “lichte” gevallen. 
Met ca 200 nieuwe patiënten per dag, zowel in Noord- Brabant als Noord- en Zuid- Holland 
zijn we er nog niet. En dan hebben we ook nog te maken met onderrapportage. 
 
In de RIVM rapportage nu voor het eerst grafieken met daarin het % corona patiënten van 
de patiënten met acute respiratoire infectie, een percentage dat binnen enkele weken van 0 
tot nu ca 30% is gestegen. Zie pagina 18. 
Cijfers afkomstig van het Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance. Nivel? Geen idee, 
ken ik niet: 
https://www.nivel.nl/nl/het-nivel-2-minuten 
Toch maar eens in de gaten houden. 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ouderen-isoleren-zodat-de-economie-kan-draaien-dat-levert-mogelijk-tienduizenden-slachtoffers-op~bc3501c6/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ouderen-isoleren-zodat-de-economie-kan-draaien-dat-levert-mogelijk-tienduizenden-slachtoffers-op~bc3501c6/
https://www.nivel.nl/nl/het-nivel-2-minuten
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Coronajournaal 7 april 
 
Dagelijks fiets ik naar de nieuwbouw van ons appartement aan Batavia Haven en maak 
vanuit dezelfde positie een foto. Ik denk nog na aan de bloedtransfusies en mijn Sanquin 
tijd. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik nooit bloeddonor ben geweest. Ik was te oud 
toen ik bij Sanquin kwam. En dat terwijl mijn vader het goede voorbeeld had gegeven. Hij 
was een “negatieve nul”, dus bloedgroep O Rhesus negatief, zijn bloed was met alle 
bloedgroepen compatibel. Als er een ernstig ongeluk was gebeurd moest hij wel eens snel 
naar het Ziekenhuis Heil der Kranken, gerund door de nonnen Carmelitanessen. Een ongeluk 
met een Zweeds gezin, toen in Zweden het verkeer nog links reed herinner ik me nog goed. 
De auto is op de verkeerde weghelft gekomen in botsing met een vrachtwagen met 
dramatische gevolgen. Zijn bloed heeft niet geholpen. 
In die tijd, met veel minder inwoners, was het aantal verkeersdoden in Nederland ca 3000 
volgens mij, terwijl het nu weer ca 600 zal zijn nu we de 130 km vaarwel hebben gezegd. 
Een heel positieve ontwikkeling, eens kijken of die staat in het boek dat mijn buurman me te 
lezen heeft gegeven. 
Want nadat ik het onheilspellende artikel in de Guardian had vermeld (zie journaal 3 april) 
vond Hannek dat ik ook eens wat positieve signalen zou moeten opvangen. Hij heeft me te 
leen gegeven FEITENKENNIS: 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld 
hebben en waarom het beter gaat dan je denkt, auteur Hans Rosling (Zweden). 
Op de achterflap staat een aanbeveling van Ionica Smeets. Dat geeft vertrouwen. Dat de 
NRC maar 3 sterren geeft is omdat Rosling wel erg vaak laat weten dat hij belangrijke leiders 
spreekt en bij board rooms aanwezig is en dat keer op keer hij domme antwoorden krijgt op 
de vragen die hij stelt. Maar de NRC vindt het wel een belangrijk boek 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/04/mens-beteugel-je-instincten-a3127840 

De methode – Rosling werkt als volgt: hij stelt een vraag met daarbij 3 mogelijke 
antwoorden. De scores worden vergeleken met die van een chimpansee (in de praktijk 
betekent dat 1/3 van de vragen goed). 
Hannek heeft een kaartje gelegd bij de levensverwachting. Wat is op dit moment de 
levensverwachting in de wereld: 50-60-70 jaar. Ik kies 60 jaar. 
Dat is dus niet goed, het is zelfs 72 jaar. Gelukkig ben ik in goed gezelschap, hoe hoger 
opgeleid des te groter de kans op een foutief antwoord. 
Het is dus een vrolijk makend boek, met 16 slechte dingen die afnemen, 16 goede dingen 
die toenemen, en als klapper het aantal “bespeelbare gitaren per 1 miljoen inwoners” , dat 
stijgt van 200 in 1962 naar 11.000 in 2014. Als dat geen vooruitgang is. 
Word ik nu een optimist? Maar dan moet ik weer denken aan een citaat van de pas 
overleden Johan Goudsblom: pessimisten hebben gelijk of een meevaller. 
Ik zoek naar het aantal verkeersdoden: niet gevonden, wel voor het vliegverkeer. Is de 
wereld nog verder vooruitgegaan dan dit boek ons wil doen geloven. 
 
Het programma “Andere tijden” van de VPRO komt met een programma “Ode aan de 
verpleegsters”. Ondanks de corona crisis is een kleine ploeg naar Urk gekomen en zijn daar 
ontvangen door vrijwilligster verpleegkunde Ida, en heeft daar opnames gemaakt, uiteraard 
bij de verpleegkunde op Foksdiep 2, maar ook bij ons, de farmacie Foksdiep 6. Vanwege de 
beperkingen waren wij daar niet bij, we zijn benieuwd. Maar de uitzending is niet op de 
korte termijn. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/04/mens-beteugel-je-instincten-a3127840
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De broer van Janine ligt in het LUMC, met corona klachten maar is gelukkig aan de 
beterende hand. Ik krijg van haar een app ontwikkeld door het LUMC. Het wil hiermee beter 
inzicht krijgen hoe de epidemie zich in de regio’s verspreidt, en wil liefst dagelijks informatie 
over gezondheidstoestand, aantal contacten en dergelijke. Wat betreft privacy, je geeft 
alleen postcode nummer op, dus niet de hele postcode en huisnummer: 
https://www.lumc.nl/org/coronavirus/covid-radar/ 

 
Bij Op1 natuurlijk weer Ab Osterhaus, dit keer in een bescheiden rol. Het “breaking news”, 
de opname van Boris Johnson op de ic, en het weer opstarten van de economie gaan voor. 
Econoom Bas Jacobs kreeg de gelegenheid een Jort Kelder light verhaal af te steken, waarbij 
hij ook wel begreep dat met de opname van Johnson het geen goed idee was om al te zeer 
de economie voor te laten gaan. Hij stelde voor te testen op actief virus om te selecteren 
wie al dan niet kan werken. Hierbij werd hij gecorrigeerd door Osterhaus die opmerkte dat 
dat een momentopname is. Je zou dan op antilichamen moeten testen. Zoiets had ik ook 
gehoord in Italië, je krijgt dan een pas. Lijkt me geen goed idee, zelfs bij groepsimmuniteit, 
50% van de bevolking heeft antilichamen, staat nog de helft langs de kant. 
Jacobs baseerde zich op Nobelprijs winnaar (2018) Paul Romer. Hij verdiende zijn prijs voor 
“integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis”. Samen met 
Garber, arts en econoom, deken van Harvard schreef hij alweer 2 weken geleden in de NY 
Times: 
https://www.nytimes.com/2020/03/23/opinion/coronavirus-depression.html 

Ik was benieuwd of Romer inderdaad had gepleit voor testen op actief virus als selectie. 
Inderdaad bleek dat het geval. Wekelijks testen van de hele bevolking en dagelijks de 
gezondheidswerkers. Hij gaat er dan wel vanuit dat er een snelle betrouwbare test is in 
voldoende hoeveelheden. Allemaal nog toekomstmuziek. Maar gezien zijn achtergrond is 
het niet vreemd dat hij pleit voor innovatieve technologie. 
 
Een op dit moment realistischer aanpak komt van Gabriel Leung van de universiteit van 
Hong Kong. 
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronavirus-end-social-distancing.html 

Niet dat hij nu een compleet nieuw inzicht geeft, het is gebaseerd op voorzichtig gas geven 
en weer afremmen indien nodig. Maar hij geeft wel inzicht op welk moment je moet 
afremmen. Als dat een stijging van het aantal ziekenhuisopnames is dan ben je 2 weken te 
laat. Ook in Nederland hebben we gezien dat als je maatregelen neemt, dat je dan 2 weken 
moet wachten voordat je resultaat ziet dus omgekeerd geldt hetzelfde. Tegenwoordig 
hebben we de middelen om te kijken of we voorzichtig gas geven, Cheung noemt de 
citymapper: 
https://citymaper.com/cmi 

Ik kende deze site niet, maakt gebruik van openbare gegevens en van de eigen gebruikers 
van de app, en geeft o.a. voor 41 grote steden mobiliteitsgegevens uitgedrukt (%) in wat 
normaal te verwachten is. Voor Amsterdam ziet dat er zo uit: 
 

https://www.lumc.nl/org/coronavirus/covid-radar/
https://www.nytimes.com/2020/03/23/opinion/coronavirus-depression.html
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronavirus-end-social-distancing.html
https://citymapper.com/cmi
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Hier blijkt uit dat al voor de historische toespraak van Mark Rutte op 16 maart de 
activiteiten in Amsterdam flink waren afgenomen, en daarna een verdere daling tot nu 
alweer enige tijd 5%. Daarmee scoren we binnen Europa zeker niet slecht. Als we de 
mobiliteit weer willen opkrikken naar zeg 30% hebben we hier iets in handen om dat te 
monitoren. 
Cheung verwijst ook naar een site die mogelijk alleen voor Niek interessant is: 
https://gowers.wordpress.com/2020/03/28/how-long-should-a-lockdown-relaxation-cycle-last/ 

Als de Citymapper de snelheidsmeter is, moet uit dit verhaal komen hoe hard we mogen. Ik 
probeer het niet eens te begrijpen maar misschien kan hij er iets mee. 
 
Gisteren schreef ik dat mogelijk ook een tijger is besmet. Ik krijg direct van Sylvia (groot 
kattenliefhebster) een mail dat ook leeuwen het corona virus hebben. 
Mooie brug naar Op1, waar aan het eind Ab Osterhaus aan het woord komt. De 
presentatrice had kennelijk ook naar Lubach gekeken want ze verontschuldigde zich bijna 
voor zijn aanwezigheid. De RIVM cijfers komen niet meer aan de orde, de geïnfecteerde 
tijger en leeuwen in de NY dierentuin the Bronx komen aan bod. Ik krijg de indruk dat de 
programmaleiding niet wist dat hij ook dierenarts is, Osterhaus kon zelfs vertellen dat hij is 
gepromoveerd op corona virussen bij katten. Maar ze hebben ook een andere dierenarts 
uitgenodigd die in dierentuinen heeft gewerkt, zelfs ook in the Bronx. 
Peter stuurt me nog een mailtje met info over corona bij katten 
https://www.stadiondierenkliniek.nl/coronavirus 

 
Van Hetteke (muziekgroep) krijg ik nog een link naar OneWorld, lijkt volgens mij op de 
Corrrespondent maar dan nadruk op duurzaamheid. Het artikel lijkt op The Guardian wat ik 
op 3 april heb genoemd: 
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/is-corona-de-prijs-die-we-betalen-voor-
ontbossing/ 

 

https://gowers.wordpress.com/2020/03/28/how-long-should-a-lockdown-relaxation-cycle-last/
https://www.stadiondierenkliniek.nl/coronavirus
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/is-corona-de-prijs-die-we-betalen-voor-ontbossing/
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/is-corona-de-prijs-die-we-betalen-voor-ontbossing/
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Een hachelijk moment beleefde ik bij het eten van een sinaasappel. Te snel etend schoot 
een partje in de keel, wel zo dat ik geen lucht meer kreeg. Het was niet de eerste keer, ik 
heb het de afgelopen jaren 2x eerder gehad, waarbij 1x in een vol café op Schiphol, wat 
tamelijk gênant was. Beide vorige keren werd ik geholpen met de Heimlich greep dus Tanya 
wist wat haar te doen stond. Fysieke kracht is niet haar sterke punt maar uiteindelijk is het 
toch gelukt. Stefan meldt dat ik alleen onder toezicht mag eten. Maar op Youtube circuleert 
een zelfhulp filmpje, 273.000 keer bekeken. Ik ben niet de enige. 
https://www.youtube.com/watch?v=BxWDWaDjcWc 

 
RIVM cijfers 
Met wat meer spanning dan anders gekeken naar de cijfers, wat heeft de achtersatnd in de 
administratie betekend? Veel voor het aantal doden, dat is bijna 3x zoveel als gisteren maar 
deze worden verspreid over vele dagen. 
Het aantal ziekenhuisopnames is iets hoger dan gisteren, maar niet veel, en ook verspreid 
over de dagen, zodat de trend onverminderd positief is. 
In alle provincies is nu forse daling van het aantal ziekenhuisopnames te zien, en ook het 
aantal gemelde corona gevallen gaat nu dalen. 
 
De presentatie op de website is nu wat beter, ook worden nu internationale gegevens 
getoond. De opzet van de PDF blijft onveranderd. 
 
Ik kijk nu uit naar woensdag, de briefing van de 2de kamer door van Dissel cs. 
 
Coronajournaal 8 april 
 
De persconferentie van Rutte en de Jonge had een tweeledige boodschap: houd vol, en we 
moeten gaan nadenken na de “intelligent lock down” naar nu een “intelligente opstart”. 
Laveren tussen optimisme maar tegelijkertijd oproepen om de maatregelen vol te houden. 
Een oproep hoe je nu met school bedrijf theater enz. je aan de 1.5 meter economie aan 
kunt passen 
Aan de orde kwamen de 5 voorwaarden voor een voorzichtige opstart 
Ro onder de 1 (ik vermoed dat die tussen 0,1 en 0,2 moet liggen) 
Zorgsysteem moet het aankunnen 
Voldoende tests (oa voor zorgsysteem) 
Bron-contact opsporing 
Beschikbaarheid meetinstrumenten 
De bedoeling is dat er 2 apps, komen, 1 om bron-contact onderzoek te vergemakkelijken, 1 
om zelf na te gaan aan de hand van symptomen of je corona hebt. 
Allemaal logisch, we zullen bij van Dissel wel een verdere uitwerking horen. 
Wat betreft bron-contact opsporing (track en trace) had de Jonge nog de opmerking dat 
deze in de Noordelijke provincies steeds is toegepast, terwijl dat in Noord-Brabant op een 
gegeven moment niet meer mogelijk was. 
De vragen die daarna werden gesteld gingen veel over privacy. Interessant was dat de Jonge 
inging op de potentiele fouten in de tests. Bij de test op actief virus wil je vooral niet dat 
iemand die besmet is, negatief wordt getest (vals negatief), terwijl bij de test op 
antilichamen je vooral moet voorkomen dat iemand die de besmetting niet heeft 

https://www.youtube.com/watch?v=BxWDWaDjcWc
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meegemaakt, wel als zodanig wordt beoordeeld (vals positief). Met name bij de sneltests 
zijn daar nog problemen. 
 
Bij M wordt nagepraat, oa met Rosanne Hertzberger en Marco Zannoni, directeur instituut 
veiligheids- en crisismanagement (nooit van gehoord). 
Grappig hoe we toch de bevestiging zoeken van onze eigen ideeën. Rosanne vindt het een 
goed verhaal, want er wordt nu wel aandacht aan veel testen gegeven. Ik herinner me dat 
ze aan het begin van alle ellende stelde dat we met zo weinig testen de zaak nooit onder 
controle zouden krijgen (zoals Wilders Baudet en Osterhaus vonden dat veel drastischer 
maatregelen nodig waren). Duitsland wordt als voorbeeld aangehaald waar veel is getest en 
minder besmettingen zijn geweest, maar Duitsland heeft geen uitslaande brand als Brabant 
gehad. 
Rosanne komt met de groepsimmuniteit, en ik denk dat ze met haar (terechte) punt komt 
dat dat veel te lang gaat duren. Maar het gaat een heel andere kant op. Ze stelt dat er 4 
corona verkoudheidsvirussen zijn, dat we ondanks het doormaken van een verkoudheid 
toch na een jaar weer verkouden zijn, d.w.z. dat de immuniteit maar heel kort duurt. Ik 
weet hier te weinig van, maar heb wel het idee dat de groepsimmuniteit van dit virus erg 
lang gaat duren, ik verwacht dat we eerder een vaccin hebben dan dat die groepsimmuniteit 
is bereikt. 
 
Bij mijn verhaal over het bloeddonorschap van onze pa tekent Huub nog aan dat hij ook 
werd opgeroepen voor baby’s die geel ter wereld kwamen. Even opzoeken: moeder rhesus 
negatief, baby rhesus positief, moeder maakt rhesus antistoffen dan is er een probleem met 
name voor de baby. Tegenwoordig komt dit weinig voor, in de 30ste week krijgt de moeder 
antistoffen die de rhesus positief factor afkomstig van de baby neutraliseert zodat de 
moeder geen antistof aanmaakt. 
 
Van Peter (Scholten) krijg ik een link naar Science, gaat over bouwen van modellen met veel 
Nederlandse inbreng. Al wat ouder artikel maar geeft ook toegang tot andere interessante 
artikelen op deze site. 
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/mathematics-life-and-death-how-disease-models-
shape-national-shutdowns-and-other 

 
Hugo de Jonge had het over hoe vervelend het is wanneer iemand met het virus negatief 
wordt getest (vals negatief). Nu is het lastige dat juist deze fout groot lijkt, in de orde van 
30% Mogelijk dat de monstername een belangrijke rol speelt, 
https://www.nytimes.com/2020/04/01/well/live/coronavirus-symptoms-tests-false-negative.html 

Advies is om NOOIT alleen op dit testresultaat af te gaan. 
Zie ook 
https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/04/06/false-negative 

 
NPO Op1 heeft de combinatie Kluytmans en Baudet, dat kan interessant zijn. Kluytmans is 
de man van het Amphia Ziekenhuis Breda. 
Hij vertelt dat het ziekenhuispersoneel vanaf begin maart is getest, maar hij is daar half 
maart mee gestopt omdat het geen toegevoegde waarde had ten opzichte van de 
maatregel: bij verschijnselen naar huis. Hij vertelde wel eerlijk erbij dat hij de tests ook 
nodig had voor de toenemende stroom zieken, en dat hij dit kon doen omdat er geen 

https://www.sciencemag.org/news/2020/03/mathematics-life-and-death-how-disease-models-shape-national-shutdowns-and-other
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/mathematics-life-and-death-how-disease-models-shape-national-shutdowns-and-other
https://www.nytimes.com/2020/04/01/well/live/coronavirus-symptoms-tests-false-negative.html
https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/04/06/false-negative
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personeelsgebrek was in het ziekenhuis. Vond ik gek, maar door uitstel van praktisch alle 
andere behandelingen kon dat. In de thuiszorg enz. ligt dat anders. 
Baudet’s verhaal was dat we veel eerder hadden moeten starten met inkoop van essentiële 
materialen, hij had daar al in januari op aangedrongen. Probleem is dat als hij zoiets zegt dat 
het dan moeilijk is het op dat moment te weerleggen, waarschijnlijk is het grote onzin, zoals 
Trump de waarheid naar zijn hand zet. Indirect viel hij door de mand toen bleek dat hij 
begin maart nog op het boekenbal was (wel met 1.5 meter afstand grapte hij). 
Hij begreep wel dat hij nu even niet met de PCR test aan moest komen, en switchte naar de 
antilichaam test. Als we nu vaststellen dat we met groepsimmuniteit op 50-60 % zitten 
kunnen we de zaak loslaten, wel risico groepen beschermen. Kluytmans meldde dat hij 
eerder 5-10% verwacht (en dat denk ik ook). 
 
Voor het eerst in mijn leven heb ik een reactie gegeven op een stuk in de krant, het gaat 
uiteraard om testen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/07/test-op-antistoffen-dat-is-nu-essentieel-a3996138 

Hierbij de reactie 
 

 
4 duimpjes tot nu toe, waarvan één van Huub. De opmerking dat deze pandemie zijn 
weerga in de geschiedenis niet kent is een gotspe. Huub stuurde me gisteren 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/local/retropolis/coronavirus-deadliest-
pandemics/?no_nav=true&p9w22b2p=b2p22p9w00098 

Het zijn mooie tijden voor de medische geschiedenis. 
 
Het van Dissel college waarbij hij de 2de kamer informeert was weer van hoog niveau, en 
goed voor wel 10 journaals, ik weet haast niet waar te beginnen. 
Ik had mijn reactie op Goudsmit vóór van Dissel geschreven. In mijn reactie was ik niet 
ingegaan op de testproblematiek omdat dat al in een eerdere reactie aan de orde was 
gekomen. Van Dissel ging op de problematiek mbt de test op antilichamen diep in, er wordt 
nu veel onderzoek gedaan waarvan hij enkele plaatjes toonde. Problemen zijn 
Op welke antilichamen test je? (er zijn er een stuk of 6) 
De ene patiënt maakt veel antichamen van de ene soort aan, de ander juist niet 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/07/test-op-antistoffen-dat-is-nu-essentieel-a3996138
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/local/retropolis/coronavirus-deadliest-pandemics/?no_nav=true&p9w22b2p=b2p22p9w00098
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/local/retropolis/coronavirus-deadliest-pandemics/?no_nav=true&p9w22b2p=b2p22p9w00098
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Bij welke concentratie antilichamen ben je immuun? 
Wat is de testvariëteit (nog heel hoog bij de sneltests) 
Wat betreft de test op virus: een aantal keren kwam het Amfia ziekenhuis voorbij, het 
Kluytmans verhaal dat het beleid op basis van symptomen en daarna naar huis goed werkt, 
dat daar niet per se een PCR test voor nodig is. Nu we mogelijk weer track en trace kunnen 
uitvoeren wordt dat een ander verhaal. 
Ook werd duidelijk uitgelegd dat de PCR test niet per se een test is op levend virus, daarvoor 
moet je het op celkweek zetten (wat heel arbeidsintensief is en dagen duurt). Kwam o.a. 
aan de orde bij een vraag van Henk Krol die vroeg naar de 24 uur wachttijd. 
De onzekerheid (30% vals positief – geen corona) kwam niet aan de orde. 
Veel aandacht voor het testen hier, maar het maakte een flink deel uit van de presentatie 
van van Dissel, en de meerderheid van de kamervragen ging hierover. 
Een opvallende uitzondering was Baudet, die gisteren nog sterk aandrong op testen. Hij had 
nu wel een goede vraag vond ik, ging over mondkapjes in de Aziatische landen. Had de 
vraag nog scherper kunnen stellen door dit te koppelen aan mogelijkheid voor kappers 
tandartsen en dergelijke beroepen. Volgens mij begint het RIVM standpunt te schuiven, van 
Dissel vond nog meer onderzoek nodig maar sloot zeker niet uit dat mondkapjes een rol 
kunnen gaan spelen, ook buiten de gezondheidszorg. 
Van Dissel had cijfers over verpleeghuizen en dat was toch wel schokkend, 900 van de 2400 
hebben één of meer besmettingen. Er komt meer aandacht voor de omvang van het 
probleem. 
Vraag was of besmetting wordt overgebracht door zorgpersoneel of door bezoek, van Dissel 
was vrij stellig dat dit in het algemeen niet door het zorgpersoneel wordt overgebracht. Dus 
zou beperking bezoek moeten gaan helpen. Uiteraard ook vragen over persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Duidelijk stelde van Dissel dat hygiëne 
belangrijk is en dat als je corona hebt doorgemaakt, de 24 uur bedoeld is 24 uur symptoom 
vrij (een “natte neus” misschien geen klacht maar wel een symptoom) 
Ook Kluytmans was gisteren in Op1 stellig dat in elk geval in zijn ziekenhuis er geen 
besmetting plaats vindt via het ziekenhuispersoneel. Je kunt dat bepalen aan de hand van 
het volledige RNA van het virus, iets voor het volgende journaal. 
Gommers gaf aan de problemen waarmee mensen op de ic komen op bloedstolling, 
longembolie lijken. De plaatjes die hij liet zien van de longen leken op die van de 
sigarettenpakjes (alleen was zwart nu goed en wit slecht). 
 
RIVM cijfers: 
Voortzetting van de trend, zal moeilijk worden de bevolking in toom te houden. Op de 
valreep wat Huub me toestuurde 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/het-virus-lijkt-in-nederland-
getemd-wat-nu-203684w/ 

  

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/het-virus-lijkt-in-nederland-getemd-wat-nu-203684w/
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/het-virus-lijkt-in-nederland-getemd-wat-nu-203684w/
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Coronajournaal 9 april 
 
Vandaag maar eens een rondje “internationaal”. Huub stuurt me een link met informatie 
waarbij de Zweedse aanpak wordt gepropageerd 
https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-response-sweden-avoids-isolation-
economic-ruin/ 

Als wij geen “brandend huis” hadden gehad vanwege carnaval in het zuiden was dit 
waarschijnlijk ook een goede optie geweest voor Nederland. 
Ik vraag Astrid (Stockholm) hoe dit in de praktijk uitvalt. Het is zeker niet zo dat er geen 
maatregelen genomen zijn. De risicogroepen worden uit de wind gehouden, haar 
schoonouders zijn al wekenlang niet op bezoek geweest. Er wordt veel thuis gewerkt, de 
treinen zijn vrijwel leeg. Groepen van meer dan 50 personen zijn verboden. Maar de 
restaurants zijn wel open. 
Zij verwijst me naar een Zweedse site, ze zegt dat met Google translate dit goed is te volgen. 
Als ik iets met Google translate doe dan is dat altijd met woordjes of een zin, maar als je 
“copy” doet met 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/bekraftade-fall-i-sverige 

en “paste” in het te vertalen tekstvak (je hoeft niet eens de taal te selecteren) komt er een 
goed leesbare Nederlandse tekst uit. Ook het doorklikken gaat goed. 
Er is heel gedetailleerde informatie te vinden over de maatregelen. Als voorbeeld zoek ik 
naar de voorschriften voor restaurant bezoek. In de vorm van vraag-en antwoord zijn daar 
voor vele situaties antwoorden. De vertaling geeft soms grappige combinaties, zoals de 
“besmettelijke arts” die de bevoegdheid heeft het etablissement te sluiten als men zich niet 
aan de regels houdt. Vragen komen voorbij of je aan de bar mag zitten, of je aan tafel dan 
wel aan de bar je eten mag bestellen, of je bij een lopend buffet ook mag zitten, of binnen 
en buiten dezelfde regels gelden enz. enz. In feite komt het er allemaal op neer dat je altijd 
een armlengte afstand moet houden. Dat is wel een wat praktischer maat dan de 1.5 meter. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-
m.m/?exp=69724 

 
Stefan en Adriaan zitten nu al een maand in Zuid Frankrijk, Cabris (bij Grasse). Hoewel hun 
bewegingsruimte in Frankrijk beperkter is dan in Nederland is hun huis met tuin toch 
comfortabeler dan de flat in Nederland, en ze kunnen prima vanuit huis werken. 
Stefan meldt dat in het nabijgelegen Mougins in een verzorgingshuis van de 110 bewoners 
er 34 overleden zijn en nog 40 ziek. Oorzaak de verkiezingen van zondag 13 maart, veel 
verzorgingshuizen fungeren ook als stembuslokatie. 
 
Van Huub krijg ik de volgende vraag: 
Vraag me af of je ook niet eens in moet gaan op de onduidelijkheid over al dan niet 
immuniteit na corona, en het nieuws (?) dat dat wel eens heel beperkt kan zijn na een milde 
vorm van de ziekte. Stelt groepsimmuniteit nog verder ter discussie. 
Als ik een exact antwoord op deze vraag had zou ik door alle talk - shows worden benaderd, 
en zoals uit de presentatie van van Dissel blijkt is er een grote verscheidenheid in 
concentraties van antilichamen in patiënten die een corona infectie hebben doorgemaakt. 
Hierbij mijn ervaringen met influenza. Het wordt een lang verhaal, ik moet het wat 
structureren en proberen er een logisch verhaal van te maken 

https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-response-sweden-avoids-isolation-economic-ruin/
https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-response-sweden-avoids-isolation-economic-ruin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/?exp=69724
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/?exp=69724
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/?exp=69724
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Immuunsysteem: niet alleen maar antilichamen. 
Het influenza vaccin is in grote lijnen in de volgende variaties beschikbaar (in elk geval 
geweest), en deze opties staan ook open voor het corona vaccin: 
Heel virus verzwakt (als neusspray door indertijd Philips van Houten op de markt gebracht) 
Heel virus gedood 
Virus behandeld zodat oppervlakte eiwitten vrijkomen (split) 
Oppervlakte eiwitten, gezuiverd van virus RNA (subunit) 
Virosomaal (kunstmatig wordt weer het uiterlijk van een virus opgebouwd, een bolvorm 
met de oppervlakte eiwitten weer als “uitsteeksels”. 
Wat betreft het laatste, het virosomale vaccin is het nodig iets verder op de immuunreactie 
in te gaan. 
Wat van Dissel liet zien, de 5 typen antilichamen (A / D / E / G / M) komen van witte 
bloedlichaampjes, de B lymfocyten (B van beenmerg). Maar er zijn ook T lymfocyten die een 
rol spelen in de afweer, waaronder de T helper cel. HIV vernietigt deze T helper cel. Deze T 
cellen spelen oa een rol in het opruimen van cellen die zijn geinfecteerd door virus. 
Toen de technologie ontwikkeld werd om van het virus de oppervlakte eiwitten te isoleren 
kon wel worden aangetoond dat deze een goede antilichaam reactie opleverden maar leek 
de werking toch minder vergeleken met heel virus. De gedachte was dat dit kwam omdat de 
T helper cel niet meer in actie kwam. Om die reden is het virosomale concept 
geïntroduceerd. 
De 5 antilichamen van de B lymfocyt zijn dus niet het hele verhaal, zie ook 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte 

 
Dosis-effect relatie 
De dosis van het influenza vaccin wordt aangegeven in microgram antigeen (de 
“uitsteeksels”, de oppervlakte eiwitten van het virus die de antichaam reactie opwekken). 
Een heel lage dosering antigeen geeft een lage antilichaam hoeveelheid (titer), maar op een 
gegeven moment vindt er bij toenemende hoeveelheid antigeen geen praktische verhoging 
van de antilichamen meer plaats. 
Lang geleden was de eis voor influenza vaccin dat daar 10 microgram antigeen per stam in 
moest zitten. Er was toen sprake van die eis van 10 naar 15 microgram te verhogen.  
Daar was mijn toenmalige werkgever niet erg blij mee, de capaciteit van de fabriek loopt 
dan met 1/3 terug. Bram Palache, gepromoveerd bij Masurel, de voorganger van Osterhaus 
was toen (rond 1990) de man die bij Solvay Pharmaceuticals de opdracht kreeg om met een 
aantal anderen waaronder statistici de literatuur te beoordelen en uit te zoeken of de 
verhoging van 10 naar 15 microgram een effect zou hebben. Dit resulteerde in het volgende 
artikel (met Masurel als laatste auteur): 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264410X93903758 

Geen effect dus in het algemeen, interessant is wel dat bij hemodialyse patiënten, met een 
verminderde immuun reactie er wel effect is gevonden, een hogere dosis had daar wel 
effect. 
Wat zou dit kunnen betekenen voor corona? Waarschuwing vooraf: dit zijn speculaties. 
In de grafieken van van Dissel is te zien dat soms lage titers antilichamen voorkomen na een 
corona infectie. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een heel lichte besmetting. Het lichaam 
krijgt de tijd om de antilichaam machine onder niet al te grote tijdsdruk op te starten, het 
virus wordt verwijderd, de T lymfocyten hoeven niet groot uit te rukken en de antilichaam 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264410X93903758
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productie stopt op een laag niveau. Wanneer daarentegen iemand wordt blootgesteld aan 
een heel grote dosis dan krijgt het lichaam te weinig tijd, moeten ook de T lymfocyten in 
actie komen en krijg je veel (long)celbeschadiging. Er waren berichten dat enkele jonge 
artsen het slachtoffer waren, mogelijk als gevolg van hoge doses virus (eventueel door 
herhaalde besmetting). 
En dat mensen met een verminderd immuunsysteem (zoals ouderen) ook met een lagere 
virus belasting al problemen krijgen lijkt logisch. 
 
Immuniteit na doormaken infectie:  
Eerst maar weer mijn influenza ervaringen. 
In principe is, wie een “goede” griep heeft doorgemaakt, voor vele jaren immuun. In een 
klassieke studie bij de Aziatische griep heeft in 1957 de Nederlandse prof Mulder als eerste 
aangetoond dat deze griep veel kenmerken had van de Russische griep van 1889-1890. Hem 
was opgevallen dat ouderen minder symptomen hadden dan de jongeren en hij kon op 
grond van leeftijd aannemelijk maken dat dit de oorzaak was. Dat was de eerste aanwijzing 
dat een influenza stam na een bepaalde periode weer kon terugkeren (met natuurlijk de 
angst voor een herhaling van de Spaanse griep). Hij staat in alle influenza leerboeken 
vermeld. 
Ik weet het niet meer zeker, maar het was dacht ik niet zo dat de ouderen niet ziek werden 
maar dat het veel milder verliep. En dat is ook de theorie achter de vaccinatie bij ouderen: 
misschien is de hoeveelheid antilichamen onvoldoende om infectie te vermijden, maar als 
men ziek wordt verloopt het milder. Dat hier trouwens na 70 jaar nog steeds discussie over 
is geeft wel aan dat dit bij corona ook niet zo maar helder zal zijn. 
Behalve dat het niveau van antistoffen voor immuniteit onbekend is, geldt dit ook voor de 
termijn. Daar is zo mogelijk nog minder iets van te zeggen, “de tijd zal het leren”. Rosanne 
Hertzberger meent dat het wel eens heel kort kan zijn, en daarbij noemt ze de 4 corona 
virussen die verkoudheid kunnen veroorzaken. Elk jaar worden we wel 1 of meer keren 
verkouden. Maar er zijn wel honderden verkoudheidsvirussen (ca 80 rhinovirussen 
bijvoorbeeld) dus dat lijkt me wat voorbarig. Ik vermoed dat als je een “goede” corona 
aanval hebt doorgemaakt, je jaren immuun blijft en later misschien nog wel ziek wordt maar 
dan in veel mindere mate. 
Er verschijnen heel wat artikelen over de opbouw van immuniteit (voorlopig beter 
misschien opbouw van antilichamen), zoals 
https://nos.nl/artikel/2329623-eerste-resultaten-over-opbouw-immuniteit-tegen-corona-komende-
weken-verwacht.html 

 
Groepsimmuniteit 
De theorie geeft aan dat voor dit corona virus een 50-60% immuniteit (al moeilijk te 
bepalen, zie hierboven) van de bevolking voldoende zou zijn, maar dat gaat ervan uit dat er 
een perfecte mix van de bevolking is. Bij polio is 95% van de bevolking ingeënt maar er zijn 
gebieden waar deze vaccinatiegraad veel lager is en een epidemie mogelijk is. Ander 
voorbeeld, de discussie over mazelen, het weren van kinderen op crèches die niet zijn 
ingeënt, komen er crèches met alleen niet-ingeënte kinderen? 
Zelfs al is voor corona 50-60% bereikt (Baudet hoopt nu al) dan nog houden we het 
probleem dat juist bij corona lange tijd concentraties van risicogroepen zullen voorkomen 
die geen corona infectie hebben doorgemaakt, zoals bij verpleeghuizen (laten we het hopen 
in elk geval). 

https://nos.nl/artikel/2329623-eerste-resultaten-over-opbouw-immuniteit-tegen-corona-komende-weken-verwacht.html
https://nos.nl/artikel/2329623-eerste-resultaten-over-opbouw-immuniteit-tegen-corona-komende-weken-verwacht.html
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Ook bij die 50-60% zullen extra maatregelen nodig blijven voor de risicogroepen. 
De enige uiteindelijke oplossing die ik zie is het virus zo ver terugdringen dat het aantal 
besmettingen zo ver is teruggelopen dat met o.a. track en trace een constant laag niveau 
van besmetting is bereikt. Daar hebben we inderdaad testcapaciteit voor nodig, met alle 
beperkingen die daaraan zitten. Maar ook apps of andere opsporingsmogelijkheden zullen 
we nodig hebben. 
We zouden dan komen in de situatie zoals we nu de TBC controleren. TBC is nooit geheel 
weggeweest, en komt nu ook zo nu en dan voor (vanuit het buitenland) in Nederland. Door 
een effectief systeem van track en trace houden we dit toch onder controle. 
NB: als er een effectief vaccin of geneesmiddel beschikbaar is wordt alles anders natuurlijk. 
 
Er is geen plaats meer voor alle artikelen die ik kreeg toegestuurd, alleen deze van Jep de 
Bie wil ik noemen, het eerste Nederlandse “frontbericht” voor zover ik weet. Ik kom hier 
morgen op terug. 
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-
tweesteden-ziekenhuis/volledig 

 
RIVM cijfers 
Niet veel nieuws. Ziekenhuisopnames en ic naar beneden maar aantal nieuwe besmettingen 
blijft toch hoog, al zal dat het gevolg zijn van meer testen. Maar we zijn nog ver af van een 
TBC scenario. 
Zie ook de dalende trend in de grafieken van Niek. 
  

https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/volledig
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Coronajournaal 10 april 
 
In Nederland was Noord-Brabant het eerst en massief getroffen door de corona crisis, in 
Duitsland is dat het gebied vlakbij Zuid Limburg (Sittard, Susteren). Rene Maassen die 
oorspronkelijk uit Susteren komt kent dit gebied goed en stuurt me de link. Het gaat om de 
gemeente Gangelt in de regio Heinsberg. Deze gemeente ligt op 1 km van de Nederlandse 
grens. Dat er zoveel gevallen van corona zijn wordt geweten aan het carnaval. Het 
bijzondere is dat in deze gemeente een uitgebreid onderzoek plaats vindt dmv een 
representatieve steekproef van de inwoners. Een eerste resultaat na 500 tests levert op dat 
15 % van de inwoners antilichamen tegen corona hebben gevormd. 
Dat betekent dat het gemiddelde voor heel Duitsland aanmerkelijk lager zal zijn dan 15%. Ik 
herinner me dat Kluytmans het voor heel Nederland schatte op 5-10%. Lijkt me nog aan de 
hoge kant. 
Ook is op basis van die 15% en het aantal sterfgevallen het sterftepercentage berekend, 
0,37% wat veel lager is dan eerdere schattingen. Overigens wat is de zin van een algemeen 
percentage als er zoveel verschil is in dat percentage bij bijvoorbeeld leeftijd en man/vrouw. 
Wat verder opvalt is dat voor het vervolg gepleit wordt voor strenge hygiëne maatregelen 
die ervoor moeten zorgen dat een eventuele besmetting een lichte zal zijn. De daarbij 
aangemaakte antistoffen moeten dan beschermen bij een eventueel volgende meer 
massieve besmetting. Sluit wel aan bij vermoedens die ik gisteren neerschreef, maar of het 
in de praktijk zo werkt zal moeten blijken 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_g
angelt_0.pdf 

Nieuwsuur besteeedt er ook uitvoerig aandacht aan, en diverse mensen betrokken bij het 
onderzoek komen aan het woord. Op een gegeven moment wordt gezegd dat voor verdere 
beslissingen over versoepeling van de lockdown het heel belangrijk is om te testen. 
In de studio te Hilversum wordt nagepraat en als belangrijkste conclusie wordt veel testen 
genoemd om te weten wie wel en niet besmet is geweest. Ik begrijp dat niet, zeker 90% van 
de bevolking heeft niet te maken gehad met het virus (ik vermijd immuun) en we zullen toch 
weer voorzichtig moeten opstarten. 
 
Ik word bediend door een Volkskrant artikel 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/leuk-zo-n-bloedtest-maar-kunt-u-daarna-weer-naar-
buiten~bbd6d2fe3/ 

Hier wordt goed uitgelegd wat de problemen zijn van de sneltests, zowel wat betreft 
specificiteit (meet de test het goede antilichaam? Of ook dat van andere corona 
verkoudheidsvirussen bijvoorbeeld) 
niveau (welke grens wordt aangehouden voor goed / fout 
nauwkeurigheid: wat is de spreiding, dus kans dat een monster de ene keer goed en de 
volgende keer als fout wordt gegeven. 
Dit alles kan effect hebben op de vals positieve en vals negatieve kans. 
Aardig is hoe ze bij Sanquin onderzoeken of hun test goed werkt (valideren heet dit in het 
kwaliteitsjargon). Onderdeel is dat ze bloed testen dat gegarandeerd geen corona 
antilichamen bevat (bloed van vorig jaar bijvoorbeeld). De test moet dan altijd een 
negatieve uitslag geven (geeft een beeld van de vals positieve kans). 
 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt_0.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt_0.pdf
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/leuk-zo-n-bloedtest-maar-kunt-u-daarna-weer-naar-buiten~bbd6d2fe3/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/leuk-zo-n-bloedtest-maar-kunt-u-daarna-weer-naar-buiten~bbd6d2fe3/
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Dit doet me denken aan mijn Sanquin tijd. Sanquin heeft een enorme hoeveelheid 
ingevroren bloed (plasma) op voorraad, allemaal in zakjes van een halve liter op naam van 
de donor. Een reden hiervoor is dat als een donor uitvalt omdat deze HIV geinfecteerd is, 
het bloed van deze donor tot bijvoorbeeld een jaar terug nog kan worden verwijderd. Het is 
echt een enorme administratie. Maar ze hebben dus genoeg bloed van vorig jaar voor de 
proefjes. 
 
Een mooi artikel toegestuurd door Huub van een Belgisch virologe (zie PDF). Ze heeft 
ervaring met kweken van corona en haar valt de agressiviteit van het virus op: normaal zijn 
corona (verkoudheids)virussen moeilijk te kweken maar niet deze. 
Zij zet eerder in op antivirale middelen dan een vaccin. En ze is geen voorstander van 
mondkapjes. 
De beschikbaarheid daarvan begint zo langzamerhand bij ons een nationale kwestie te 
worden. 
 
De grafieken nog eens bekeken, ook die van Niek. De ziekenhuisopnames nemen nu toch 
echt een duikvlucht naar beneden, als je dit doortrekt dan zijn die over 2 weken nul. Dat zal 
wel niet het geval zijn maar dat ze laag zijn is wel zeker, we hebben de afgelopen weken een 
lockdown gehad, en zelfs als we nu alles los zouden laten dan zie je dat pas over 2 weken 
terug in de ziekenhuisopnames (de knik in de ziekenhuisopnames is 2 weken na de 
toespraak van Rutte). 
Als we het volhouden tot eind april en als er dan nauwelijks ziekenhuisopnames zijn voor 
corona dan moet er 2 weken later toch zeker weer ruimte zijn voor het reguliere werk. Of is 
iedereen dan moe en gaat op vakantie of heeft een burn-out? 
Een indirect bewijs dat men een scherpe daling in aantal ziekenhuisopnames echt wel aan 
ziet komen vind ik in een NRC artikel dat 2 onderzoeken betreft die te maken hebben met 
bloedplasma (met antilichaam) transfusies. (zie journaal van paar dagen terug). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/08/bloedplasma-kan-covid-19-patient-helpen-a3996217 

Wat is het grootste probleem? 
De grootste vijand van deze studies is de tijd, zegt Bart Rijnders. „Ik doe nu al vier weken 
onafgebroken niets anders dan deze studie voorbereiden. We hebben enorme haast, want 
voor je het weet hebben we geen voldoende patiënten meer om het onderzoek te 
voltooien.” 
 
Gisteren al een link naar het NTvG artikel over de eerste 100 patiënten in Tilburg. Meest 
opvallend voor mij is het gebruik van chloroquine en een mix van (HIV) virusremmers. Op 
afdeling krijgt de meerderheid chloroquine, en op de ic chloroquine met virusremmer. 
Vervolgens staat hierover in de beschouwing en conclusie helemaal niets. 
Verder info over de PCR test, met in eerste instantie 5% negatieve resultaten, waarbij ook 
nog diagnoses gemist kunnen zijn, dus vals negatief kan nog hoger zijn. Resultaat erg 
afhankelijk van monstername (keel minst betrouwbaar, sputum beter maar lang niet 
iedereen heeft productieve hoest, meest betrouwbaar bij dieper bemonsteren) 
Bij influenza is het aantal superinfecties ca 30%, hier ca 10% (al tijd terug had ik Gerard van 
Doornum gevraagd of het zinvol is de pneumokokken vaccinatie bij risico groepen, voor het 
eerst in de herfst, naar voren te halen maar hij zei me toen al dat het aantal superinfecties 
beperkt is). 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/08/bloedplasma-kan-covid-19-patient-helpen-a3996217
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https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-
tweesteden-ziekenhuis/volledig 

up to date informatie over medicatie is te vinden op 
https://swab.nl/nl/article/nieuws/494/voorlopige-behandelopties-covid-19-infecties-met-sars-cov-2 

 
Erg “technisch” allemaal, maar hier komt dan een simpele uitleg van het SARS virus 
https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie-
tv/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=01.429-09-04-2020-do 

 
Bewegen is net zo belangrijk als binnenblijven 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/08/bewegen-is-net-zo-belangrijk-als-binnenblijven-a3996257 

maar een Eindhovens onderzoek gooit weer roet in het eten. Hoewel ik het niet erg zal 
vinden als wielrenners 20 meter uit elkaar moeten fietsen. 
 
RIVM cijfers: 
Voortzetting dalende trend, kan er niet meer van maken. 
  

https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/volledig
https://swab.nl/nl/article/nieuws/494/voorlopige-behandelopties-covid-19-infecties-met-sars-cov-2
https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie-tv/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=01.429-09-04-2020-do
https://www.vrijeacademie.nl/vrije-academie-tv/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=01.429-09-04-2020-do
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/08/bewegen-is-net-zo-belangrijk-als-binnenblijven-a3996257
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Coronajournaal 11 april 
 
Het Duitse onderzoek naar de corona besmetting in Gangelt is door diverse Duitse media 
neergesabeld. Sommige bezwaren klinken bekend, zoals 
is de gebruikte test specifiek genoeg (worden andere corona verkoudheidsvirussen 
meebepaald?) 
welk niveau van antilichamen geeft bescherming. 
Wat zegt 15% immuun (beter: in aanraking met virus) voor de rest van Duitsland waar het 
virus niet zo heeft huisgehouden. 
Verder kritiek op de steekproef. 
Wat ik niet in de gaten heb gehad is dat dit onderzoek reden zou moeten zijn om 
maatregelen te versoepelen, ook omdat de CFR (case fatality rate) veel lager zou zijn dan 
eerst aangenomen. Dus het gaat dan om een politieke vertaling van dit onderzoek. 
Het lijkt mij dat de resultaten van dit onderzoek, ook als het allemaal wel volgens de regels 
zou zijn uitgevoerd, weinig had bijgedragen aan de volgende stap. Ga er maar vanuit dat de 
groepsimmuniteit heel ver weg is, dat de CFR voor de risico -groepen heel hoog is en dat 
ook niet-risico-groepers behoorlijk in de problemen kunnen komen. En voor opstart is wel 
bewezen dat afstand houden en goede hygiëne belangrijk is. 
Ik geef geen referenties want even googlen op Gangelt en corona geeft een rijke oogst. 
 
Het verhaal van de dag (misschien wel van de week) is voor mij het interview in de NRC met 
Marion Koopmans van de Erasmus MC. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/viroloog-marion-koopmans-dit-coronavirus-komt-in-ons-
vaste-winterpakket-a3996547 

Zij adviseert o.a. de WHO, de Europese commissie en nu ook het OMT (van Dissel c.s.) en is 
betrokken geweest bij de bestrijding van ebola en MERS. Aan de orde komen het 
Nederlands beleid vergeleken met andere Europese landen, het testbeleid, 
groepsimmuniteit en ze geeft een toekomstscenario. 
Wat betreft die groepsimmuniteit: Ze noemt een Deens onderzoek waarbij maximaal 3% 
van de bevolking antistoffen heeft ontwikkeld (in Oostenrijk schijnt het nog lager te liggen). 
Dit was voor mij reden om te kijken of er nog meer te vinden is wat Marion Koopmans 
betreft. Ik kwam uit op een podcast van weer de Correspondent, dit keer niet zo lang als 
met Rosanne Hertzberger maar altijd nog een uur. Al een tijd terug opgenomen, 3 dagen na 
de historische toespraak van Rutte: 
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-
vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/779015402352-a0fedac2 

De vorige keer schrok een podcast van 1,5 uur ook niet iedereen af (voor Hilde was de 
eerste podcast hoorde ik). Niet alles is misschien even interessant (de basisinfo), en ze was 
toen niet op de hoogte van de resultaten van de lockdown . Maar ze hoeft geen woord 
terug te nemen van wat ze toen zei. 
Voor mij was haar vergelijking tussen Sars en deze Sars 2 interessant. Waar ik in eerste 
instantie de relatieve bijdrage van terugdringen van het virus: de “1,5 meter” ten opzichte 
van hygiëne zoals handenwassen op 10:1 schatte moet ik die hygiëne waarschijnlijk hoger 
inschatten. 
 
Het zijn gouden tijden voor de medische geschiedenis heb ik al geschreven. Nu ook een 
verhaal van een Nederlands medisch – historicus. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/viroloog-marion-koopmans-dit-coronavirus-komt-in-ons-vaste-winterpakket-a3996547
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/viroloog-marion-koopmans-dit-coronavirus-komt-in-ons-vaste-winterpakket-a3996547
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/779015402352-a0fedac2
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/779015402352-a0fedac2
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https://www.rug.nl/aletta/blog/covid-19-en-de-behoefte-aan-betere-historische-lessen-31-03-2020 

Haar verhaal is dat we juist moeten leren van mislukkingen uit het verleden. Het is me in 
eerste instantie niet helemaal duidelijk wat ze bedoelt. Het voorbeeld wat ze aanhaalt is van 
een arts die al in de 18de eeuw uitstekende maatregelen voorstelde tegen de pokken maar 
geen gehoor kreeg. Het punt dat ze wil maken is dat een goed idee of ontdekking nog niet 
altijd tot een goed resultaat leidt. Daar zijn in de geschiedenis legio voorbeelden van, iets 
vergelijkbaars is er aan de hand met van Leeuwenhoek die in de 17de eeuw bacteriën 
ontdekte waarna het tot de 19de eeuw duurde voordat Pasteur als eerste ontdekte dat de 
oorzaak van veel ziekten wel eens door een microbe kon worden veroorzaakt. Voor David 
Wootton aanleiding om het boek Bad medicine te schrijven, waarin hij duidelijk zijn 
onbegrip hierover uitspreekt (wat hem weer op veel kritiek kwam te staan). 
Als ik nu kijk naar alle corona maatregelen zijn de lessen uit de tijd van de Spaanse griep nog 
steeds niet geleerd, als ik in veel landen spuitauto’s zie rondrijden die hele straten aan het 
desinfecteren zijn. 
En toch wel schokkend is hoe China de traditionele kruidengeneeskunde (TCM) inzet tegen 
de corona. Er zijn 4900 TCM artsen naar Hubei gestuurd – een provincie waar TCM nog geen 
vaste voet aan de grond had gekregen: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/china-wil-corona-genezen-met-eigen-kruidenmiddels-
a3996482 

Op de site van de WHO stond een aanbeveling vooral geen kruidenbrouwsels te gebruiken, 
een aanbeveling die er in maart af is gehaald. Mogelijk onder druk van China vermeldt de 
NRC. Nu we weten dat China de belangrijkste financier is van de WHO en Xi Jinping zelf TCM 
propageert is dat een veilige aanname. Van Bart en Tsji kreeg ik voorbeelden van boeken die 
vanuit het Chinees zijn vertaald o.a. in het Engels en waar behalve nobele doelen zeker ook 
Chinese propaganda achter zit. Zolang er in China geen vrije pers is zal het moeilijk zijn om 
“Wahrheit und Dichtung” uit elkaar te houden. 
Wie meer wil weten over deze Chinese boeken: stuur me een mail 
 
Dat niet alleen via verkeersapps de drukte is te meten blijkt uit 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/de-aarde-ruist-nu-minder-ziet-het-knmi-a3996493 

 
De column van Rosanne Hertzberger is dit keer niet interessant. Als er een vaccin zou zijn 
kun je beter te veel dan te weinig inkopen, dat is toch een open deur. Ze verhaalt over de 
Mexicaanse griep toen Nederland voor zo’n 300 miljoen aan later onnodig vaccin uitgaf en 
waar Osterhaus keihard op werd afgerekend. En wat ervoor heeft gezorgd dat we ons in 
slaap hebben laten sukkelen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/11/liever-te-veel-vaccins-inkopen-dan-te-weinig-a3996536 

 
Het testen blijft onverminderd een populair onderwerp maar ik ga er nu maar even niet op 
in, van Huub gekregen: 
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-
a14272812trouw/?context=playlist/m-
992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaig
n=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid
=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282 

en 
https://www.topics.nl/heel-nederland-wacht-op-de-uitslag-van-deze-laboranten-zoiets-hebben-we-
nog-nooit-meegemaakt-a14272646ad/?context=playlist/m-

https://www.rug.nl/aletta/blog/covid-19-en-de-behoefte-aan-betere-historische-lessen-31-03-2020
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/china-wil-corona-genezen-met-eigen-kruidenmiddels-a3996482
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/china-wil-corona-genezen-met-eigen-kruidenmiddels-a3996482
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/de-aarde-ruist-nu-minder-ziet-het-knmi-a3996493
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/11/liever-te-veel-vaccins-inkopen-dan-te-weinig-a3996536
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-a14272812trouw/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-a14272812trouw/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-a14272812trouw/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-a14272812trouw/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/massaal-testen-op-corona-lukt-nog-lang-niet-a14272812trouw/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/heel-nederland-wacht-op-de-uitslag-van-deze-laboranten-zoiets-hebben-we-nog-nooit-meegemaakt-a14272646ad/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/heel-nederland-wacht-op-de-uitslag-van-deze-laboranten-zoiets-hebben-we-nog-nooit-meegemaakt-a14272646ad/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
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992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaig
n=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid
=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282 

 
Tot nu toe is er veel nadruk geweest op de problematiek in ziekenhuizen, vooral de ic. 
Iedereen kent zo langzamerhand Gommers wel. 
Nu de ergste druk daar weg is lijkt me dat de problematiek in verpleeghuizen en 
woonzorgcentra meer aandacht mag krijgen. Ben benieuwd of na het college van van Dissen 
a.s. woensdag iemand uit die sector mag aanschuiven in plaats van Gommers. Zal wel niet. 
Ik ben op zoek in eerste instantie naar het beleid ten opzichte van (mogelijk corona 
besmette) medewerkers en kom uit bij 
https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-
kleinschalige-woonvormen 

De laatste dagen is de richtlijn elke dag aangepast (gisteren nog) op basis van de verruimde 
testmogelijkheden, maar nog steeds is het mogelijk dat een medewerker die hoest en/of 
verkouden is aan het werk mag blijven (“bij voorkeur niet”). Mij lijkt dit ongewenst. En ook 
als de test negatief uitvalt lijkt me het geen goed idee, gezien het grote percentage vals-
negatief met de PCR test (dus iemand met corona komt uit de test als corona negatief). Ik 
heb begrepen dat veel mensen zich hebben aangemeld met (vroegere) ervaring in 
verpleging en verzorging (het verloop was de afgelopen jaren groot). Dan zou een wat hoger 
ziekteverzuim toch geen probleem moeten zijn? 
Voor de behandeling van corona bij cliënten kom ik uit bij de Verenso, de Vereniging van 
specialisten ouderenverpleegkunde 
https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/coronavirus-covid-19 

Hier is een behandeladvies te vinden opgesteld samen met de NVAG, de Nederlandse 
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. (ik leer elke dag bij). 
Ook dit behandeladvies wijzigt ongeveer elke dag. 
Een andere website die ik tegenkom is ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgorganisaties. 
https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties 

Voor de leiding van een zorginstelling een nuttige website lijkt me. Het valt niet mee om de 
corona pagina actueel te houden, als datum staat er 3 april, wel met een link naar het 
laatste nieuws. Sinds 3 april zijn er 20 “nieuwtjes” bijgekomen, vrijwel allemaal zeer 
relevant. De leiding van een zorginstelling is niet te benijden deze dagen. 
 
RIVM cijfers 
Geen wijziging in de neerwaartse trend, aantal nieuwe gevallen blijft op hoog niveau maar 
veroorzaakt waarschijnlijk door verhoogde testcapaciteit waardoor ook mildere gevallen 
worden opgespoord. 
 
  

https://www.topics.nl/heel-nederland-wacht-op-de-uitslag-van-deze-laboranten-zoiets-hebben-we-nog-nooit-meegemaakt-a14272646ad/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/heel-nederland-wacht-op-de-uitslag-van-deze-laboranten-zoiets-hebben-we-nog-nooit-meegemaakt-a14272646ad/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200411&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
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https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-kleinschalige-woonvormen
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https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/coronavirus-covid-19
https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties
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Coronajournaal 12 april 
 
Eerste paasdag hadden we ons een tijdje geleden anders voorgesteld. 
Jeroen en Bénédicte met hun kinderen (onze kleinkinderen) Arthus en Esmée zouden naar 
Nederland komen en wij zouden de kinderen 2 weken bij ons houden om ze weer helemaal 
met het Nederlands vertrouwd te maken. Niet dat dat laatste echt nodig is want ze spreken 
prima Nederlands mede dankzij de lessen op de internationale school in Saint Germain en 
Laye . Maar nu blijven ze in Aigremont bij Parijs en doen we het met Skype. 
Voor de kinderen zijn zoals in Nederland schoolprogramma’s opgezet, en ook de TV overdag 
heeft educatieve programma’s voor verschillende leeftijdscategorieën. 
De maatregelen in Frankrijk zijn strenger dan in Nederland, ze mogen niet met andere 
kinderen spelen. 
Ook Stefan en Adriaan blijven voorlopig in hun huis in Cabris bij Grasse, ze houden er al 
rekening mee dat ze daar nog maanden blijven. Eenmaal uit Frankrijk heb je kans dat je er 
niet meer in komt, en beter daar dan in de flat in Den Haag. 
De 4 werkenden kunnen goed vanuit huis on-line doorwerken. Jeroen werkt bij een Frans 
ingenieursbureau, Technip, Bénédicte bij een Franse vestiging van het Italiaanse 
ingenieursbureau Saipem. Stefan werkt bij AON, een groot Amerikaans adviesbureau, oa op 
het gebied van risicomanagement en Adriaan werkt in de IT bij de IND (Immigratie en 
Naturalisatie Dienst) in Den Haag. 
Ik heb gevraagd welke informatie ze krijgen van hun bedrijf. 
Allerlei praktische zaken moeten geregeld worden, zoals vakantiedagen. Stel je had deze 
paasvakantie vakantiedagen gereserveerd, kun je dat dan annuleren? (nee). Als je voor de 
zomer vakantiedagen hebt gereserveerd, kan het bedrijf daar dan van afwijken? (ja). 
Als de lockdown verlicht wordt willen de bedrijven niet dat er dan massaal vakantie wordt 
opgenomen. 
Hoe gaat het telewerken terwijl je ook kinderen over de vloer hebt? Kun je dan verlof 
krijgen? Heb je een partner die ook thuis telewerkt, dan moet je dat verdelen. Maar de 
mogelijkheid is om betaald verzuim te krijgen. Verder worden afwijkende werktijden 
makkelijker geaccepteerd. 
Op specifieke bedrijfssites kan ik natuurlijk niet komen maar AON, met risico management 
in het pakket biedt een breed spectrum van informatie aan voor bedrijven: 
https://www.aon.com/event-response/coronavirus.aspx 

 
Het klinkt gek maar ik heb nog heel weinig gezien hoe het in de ziekenhuizen toegaat. Ik kijk 
eigenlijk nooit op de TV naar operaties en zo, en nu met de corona crisis bekijk ik vooral de 
nieuwsitems, waar zo nu en dan flarden ziekenhuis langskomen. 
Toevallig kom ik een uitzending van Zembla tegen, een van oorsprong Belgische productie, 
waar wel veel ziekenhuisopnames in voorkomen, en ik blijf kijken. Goed te zien is welke 
beschermingsmiddelen waar worden gebruikt, en ook de interactie tussen zieken en 
verplegenden wordt mooi en niet sensationeel in beeld gebracht. 
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/512217/Zembla.html# 

De ziekenhuisbeelden worden afgewisseld met het onderzoek dat in Leuven wordt verricht 
naar een vaccin maar ook naar een geneesmiddel. De Belgische onderzoeker Neyts heeft 
recht van spreken wanneer hij zegt dat we verder hadden kunnen zijn als we SARS en MERS 
hadden aangegrepen om een vaccin te ontwikkelen. 

https://www.aon.com/event-response/coronavirus.aspx
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/512217/Zembla.html


63 
 

Opvallend zijn de beelden van het dierexperimenteel onderzoek op muizen. Ik heb het de 
laatste jaren niet echt gevolgd maar het lijkt erop dat de weerstand tegen dierproeven 
minder is dan toen ik nog bij Solvay Pharmaceuticals werkte. Als er een actiegroep voor de 
poort stond moesten we binnenblijven tot ze waren vertrokken (was vrij snel trouwens). 
Overigens was het in Nederland nooit zo erg als in de UK waar aanslagen op medewerkers 
werden gepleegd. In vakbladen stonden reclames voor spiegels waarmee je kon zien of er 
een bom onder je auto was geplaatst. 
De muizen bleken trouwens niet het goede diermodel te zijn, gezonde muizen pakten 
minder snel het virus op, en dan kun je niet goed het verschil zien tussen die muizen en de 
ingeënte muizen. Het goede nieuws was dat hamsters een beter model waren. 
Bij influenza onderzoek zijn fretten het beste model, ze schijnen net als mensen verkouden 
te kunnen worden en te niezen. 
 
Van Paul van Moer (ook uit België, oud-collega uit Weesp, Paul werkt daar nog steeds aan 
het griepvaccin) kreeg ik een publicatie toegestuurd van Sartorius. Dit bedrijf produceert 
zelf geen vaccins maar is een grote toeleverancier van de biotech industrie. 
Zie de PDF, page 3 geeft een overzicht van de 4 basistechnieken waar nu ik geloof meer dan 
50 bedrijven en instituten aan vaccins werken. Van klassiek naar de nieuwste techniek. 
Het oudste principe en voor mij de meest vertrouwde is het “virus platform”, het virus zelf 
groeit in een cel, en wordt “geoogst” waarna diverse bewerkingen kunnen volgen, van 
verzwakt levend virus tot en met gezuiverd, enkel het antigen (zoals eerder bij griepvaccin 
beschreven). Volgens opgave van Sartorius is dit overigens bij het onderzoek naar een 
corona vaccin de minst toegepaste techniek. 
De 3 andere gaan uit van het stukje RNA in het virus dat de genetische code vormt van het 
“uitsteeksel”, het antigeen dat het lichaam aanzet tot het vormen van antilichamen. 
Dit kun je verwerken in het genetisch materiaal van een cel (dat kan van alles zijn, van 
zoogdiercel tot een eencellige bacterie zoals de E.coli). De cel gaat dan het antigen 
aanmaken (“recombinant protein platform”). Het antigen moet dan gezuiverd worden van 
een hoop “troep” en kan dan worden toegediend. 
Bij het “mRNA platform” is alleen het hoogst noodzakelijke dat nodig is voor de synthese 
van het antigen uit cellen gesloopt. Voordeel is dat de isolatie van het antigen eenvoudiger 
is, veel “ballast” uit de cel is er niet meer. Dit is de CureVac weg, het bedrijf dat Trump 
probeerde te kopen. 
Er zijn heel wat filmpjes op Youtube te vinden die ingaan op mRNA, voor mij geen dagelijkse 
kost. Ik pak er 1 uit: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ds78q4eQShs 

Bij het “viral vector platform” wordt het antigen genetisch materiaal in een ander virus 
(onschuldig voor de mens) gestopt en toegediend. Afhankelijk van de “versleuteling” van 
het RNA van het andere virus is dit virus wel of niet in staat zich te vermenigvuldigen, beide 
komen in de praktijk voor. In elk geval produceert het virus (corona) antigen, wat een 
antilichaam reactie veroorzaakt in het lichaam. Maar er komt waarschijnlijk ook een 
cellulaire reactie (de T cellen met oa de T helper cel) op gang. (Omdat HIV met name de T 
cellen aanpakt is dit type vaccin ook ontwikkeld voor HIV, zonder resultaat tot nu toe 
overigens).  
Het virale vector principe is de methode die Janssen (Crucell) gebruikt. 
Ook hier is het niet eenvoudig om het gemodificeerde virus te isoleren en te bewijzen dat je 
niet andere vervelende virussen hebt geintroduceerd. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds78q4eQShs
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Ook om een andere reden is de Sartorius folder interessant omdat het (bij de laatste 
pagina’s) de single-use materialen toont. In het verleden was het de gewoonte een 
productie-unit met veel rvs apparaten en pijpen uit te rusten. Met name het onderzoek en 
dagelijkse praktijk van schoonmaak en sterilisatie is erg lastig en duur zodat het goedkoper 
en meer flexibel is om plastic materiaal te gebruiken. Ook de opzet van een nieuwe 
installatie gaat veel sneller, nu met de corona een doorslaggeven argument. 
Tot een paar duizend liter plastic zakken zijn te krijgen met alle toeters en bellen die daar bij 
horen. Sterilisatie gaat met gamma straling. Het is natuurlijk wel zaak dat de naden goed 
dicht zijn geseald. 
 
Van Ingrid krijg ik het corona / crisiteam 10 april mail van de regio Flevoland toegestuurd. Er 
wordt nagedacht hoe het straks gaat als de reguliere zorg weer kan worden opgepakt. 
Termen die ik eruit haal zijn “afschaalscenario” en “interventies stuwmeer zorgvragen”. 
PBM’s (Persoonlijk Berschermingsmiddelen) zijn in centraal depot niet meer te krijgen maar 
kennelijk ligt er nog wel enige voorraad in de regio. 
 
Dat Onze Lieve Heer rare kostgangers heeft is bekend, en Huub stuurt daar nog weer een 
bewijs van 
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f
%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-
gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbinnenland%252fcomplotdenkers-slaan-toe-er-is-
een-link-tussen-5g-en-corona%257ea4dbfa06%252f169340889%252f 
 
RIVM cijfers 
Voor het eerst sinds begin maart minder dan 100 doden kopt de Volkskrant. Nog steeds die 
weinig zeggende RIVM meldingen die over een aantal dagen gaan. Nu met de feestdagen 
ben ik pas woensdag benieuwd wat de cijfers zijn want dan zal de achterstand in de 
administratie zijn weggewerkt. Voorlopig houd ik het op een dalende trend voor het aantal 
ziekenhuisopnames hoewel die daling wel wat lijkt af te vlakken. 
De nieuwe aantallen positief getesten blijven hoog, waar ik benieuwd naar zou zijn is het 
percentage positieven (geconstateerde corona gevallen) ten opzichte van het totaal aantal 
getesten. Is dat hoog dan weet je dat je een flink deel hebt gemist, is het laag dan is het een 
teken dat je de zaak onder controle krijgt. 
  

https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbinnenland%252fcomplotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona%257ea4dbfa06%252f169340889%252f
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbinnenland%252fcomplotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona%257ea4dbfa06%252f169340889%252f
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbinnenland%252fcomplotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona%257ea4dbfa06%252f169340889%252f
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=bn4p6LpNGFRTXN8w&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.tubantia.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbinnenland%252fcomplotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona%257ea4dbfa06%252f169340889%252f
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Coronajournaal 13 april 
 
Toen ik de video zag met grote hoeveelheden kuikens dacht ik even dat dit vanwege Pasen 
was, maar dit schijnt in de VS al veel langer aan de gang te zijn. Niet alleen geweren en 
munitie wordt daar gehamsterd maar ook kuikens die kunnen voorzien in een toekomstige 
productie van eieren 
https://nos.nl/video/2330321-run-op-kuikens-in-vs-om-coronavirus.html 

 
Tot nu toe heb ik geen melding gemaakt van Lelystadse zaken, maar nu de opstand in de 
gevangenis van Lelystad landelijk nieuws is kan ik er niet omheen, wij wonen daar dichtbij 
en gebruiken de gevangenis, als we de weg naar ons huis uitleggen, als baken. 
Opstand lijkt een wat groot woord, als je dat met pepperspray kunt oplossen. 
 
Tot mijn 18de heb ik in Oldenzaal gewoond, we kwamen daar tot voor enkele jaren vaak 
omdat mijn ouders daar nog woonden (later alleen mijn moeder). Wat in Oldenzaal gebeurt, 
en meer algemeen in Twente, volg ik van een afstand, zoals de verrichtingen van FC Twente 
(waar Huub nog even crisismanager is geweest). 
Zo ook de verrichtingen van Oldenzaler Björn Kuipers als top-arbiter. Nu zonder voetbal 
heeft hij alle tijd voor zijn supermarkt. In het filmpje is hij te zien hoe hij als scheidsrechter 
met de spuitbus ervoor zorgt dat de spelers afstand houden bij een vrije schop, en nu hoe 
hij de bezoekers van zijn supermarkt tot afstand houden oproept. Gele kaarten hoeft hij niet 
uit te delen: 
https://nos.nl/artikel/2330283-even-geen-fluit-maar-gedesinfecteerde-winkelwagens-voor-
kuipers.html 

In Oldenzaal wordt op grote schaal carnaval gevierd (grootste van boven de rivieren) maar 
kennelijk zat daar geen corona geïnfecteerde bij. 
 
In de Volkskrant heb ik een interview gemist met van Dissel 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-gaan-zoveel-innovaties-ontstaan- 

Onderwerpen testbeleid, app’s en innovatie. Geen schokkend nieuws. 
 
In de Financial Times Simon Schama over de pest 
https://www.ft.com/content/279dee4a-740b-11ea-95fe-fcd274e920ca 

 
Gisteren had ik een heel verhaal over vaccins, de 4 verschillende productiemethoden waar 
op dit moment aan wordt gewerkt. Ik had toen niet in de gaten dat in het Pharmaceutisch 
Weekblad van deze week een artikel staat over de vaccin ontwikkeling bij Janssen Vaccines 
Leiden, een interview met onderzoeksleider Hanneke Schuitemaker. Zie de PDF. 
De hoofdzaken van de productie worden behandeld, zoals het inbouwen van het erfelijk 
materiaal van het “uitsteeksel” (antigen, “spike” proteine wordt het genoemd in het artikel) 
in een onschuldig (adeno) verkoudheidsvirus. 
Voor de proeven wordt gebruik gemaakt van “transgene muizen”, dit zijn muizen die 
zodanig genetisch zijn gemodificeerd dat ze ACE2 receptoren hebben. 
In mijn journaal van 6 april heb ik ACE2 genoemd, als aangrijpingspunt van coronavirus om 
de cel binnen te komen. Kennelijk zijn gewone muizen niet zo gevoelig voor het virus, iets 
wat gisteren ook al bleek uit het verhaal van de Belgische onderzoeker, en heb je daarvoor 
dus de transgene muizen nodig. Die experimenten met muizen worden uitbesteed, en 

https://nos.nl/video/2330321-run-op-kuikens-in-vs-om-coronavirus.html
https://nos.nl/artikel/2330283-even-geen-fluit-maar-gedesinfecteerde-winkelwagens-voor-kuipers.html
https://nos.nl/artikel/2330283-even-geen-fluit-maar-gedesinfecteerde-winkelwagens-voor-kuipers.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-gaan-zoveel-innovaties-ontstaan-
https://www.ft.com/content/279dee4a-740b-11ea-95fe-fcd274e920ca
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mogelijk gaat er een tekort ontstaan aan transgene muizen gezien al het onderzoek. Maar 
dan wordt er uitgeweken naar een andere diersoort, in België waren dat hamsters, in dit 
artikel worden fretten en rhesus makaken genoemd. 
Fretten had ik al eens genoemd als onderzoeksmodel voor influenza. 
 
Eigenlijk wist ik het wel maar het begint op te vallen hoezeer de ontwikkeling op het gebied 
van vaccins maar ook testen (PCR) wordt beheerst door de gentechnologie. 
Overigens is het niet altijd nodig nieuwe technieken in te zetten, zoals de eeuwenlange 
veredeling gewassen, en het fokken van dieren heeft geleerd. Ook bij de “klassieke” vaccin 
ontwikkeling, het virus laten groeien op cellen is daar sprake van, bijvoorbeeld bij influenza. 
Elk jaar selecteert de WHO de influenza stammen (februari voor het Noordelijk Halfrond, 
augustus voor het zuidelijk) die in het griepvaccin worden opgenomen. Het virus wordt bij 
een patiënt geïsoleerd en vermenigvuldigd via broedeieren. De groei -eigenschappen van dit 
virus in het ei zijn meestal niet zo best, maar wordt verbeterd door kruising met een stam 
die wel goed groeit. 
Die goed groeiende virusstam, die niet de goede “uitsteeksels” (antigen) heeft wordt in 
broedeieren gebracht samen met de nieuwe stam. Vloeistof met virus uit het ei wordt 
“geoogst” en in een volgende ronde (“passage”) in broedeieren gebracht, maar eerst 
worden antilichamen tegen de goede groeier toegevoegd, zodat deze niet verder uitgroeit. 
Overblijft de nieuwe stam, en ook virus dat wel de goede groei-eigenschappen heeft, maar 
nu met het antigen dat we hebben willen. Na enkele passages hebben we uitsluitend dit 
laatste type. 
In het huidige influenzavaccin zit o.a. een groot deel van een virus dat in 1934 is geïsoleerd 
uit een monster dat afkomstig was uit Puerto Rico, zie de samenstelling van het influenza 
vaccin 
https://db.cbg-meb.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,119816 

Hier is nog niet te zien dat het om een Puerto Rico stam gaat, maar als we de 
A/Kansas/14/2017 nemen, dan zien we daar de NYMC X-327 staan. In het WHO centrum te 
Londen worden veel van deze “reassortments” gemaakt, en daar is de “stamboom” van 
NYMC X-327 te vinden 
https://nibsc.org/documents/ifu/18-240.pdf 

en hier duikt dan de Puerto Rico stam op. 
Het influenza virus bestaat uit 8 genen, waarvan er 1 voor het antigen codeert, en 1 voor 
het enzym dat ervoor zorgt dat het virus dat in de cel is vermeerderd er weer uit kan 
komen. Deze 2 zijn dan van het nieuwe virus, de overige 6 van de 1934 stam uit Puerto Rico. 
 
Het enzym dat ervoor zorgt dat het virus dat zich in de cel heeft vermeerderd, er ook weer 
uit komt heet neuraminidase. Tamiflu, dat wordt gegeven om in elk geval de ernst van een 
influenza infectie te verminderen, werkt op neuraminidase. Omdat neuraminidase per 
influenza stam weinig verschilt, is Tamiflu minder afhankelijk van influenza types. 
De nu ingezette virusremmers voor Corona lijken in te grijpen op het kopieermechanisme 
van het virus. Misschien is er ruimte voor een Tamiflu gelijkend middel voor corona. 
 
Wie goede informatie over een geneesmiddel wil kan prima terecht op de site van het CBG 
(College ter beoordeling van geneesmiddelen). Hierboven had ik al de site gerefereerd voor 
Influvac, het griepvaccin. Maar voor elk geregistreerd geneesmiddel geeft het CBG zowel de 

https://db.cbg-meb.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,119816
https://nibsc.org/documents/ifu/18-240.pdf
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informatie voor de patiënt als een “Samenvatting van de productkenmerken”, de SmPC. 
Deze is bestemd voor de professional, maar niet alles staat hier in onbegrijpelijk jargon. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/ 

Ook is hier een verwijzing te vinden naar apotheek.nl en het Farmacotherapeutisch Kompas. 
De site apotheek.nl is van de KNMP en al enkele keren in de prijzen gevallen. 
Even gezocht naar chloroquin, genaamd A-CQ 100, producent ACE in Zeewolde. Bij 4.9 staat 
dat het zeer toxisch is bij overdosering. Dat weten ze nu ook in Brazilië 
https://www.nytimes.com/2020/04/12/health/chloroquine-coronavirus-trump.html 

 
RIVM cijfers 
Dalende cijfers voor ziekenhuisopnames, ic, sterfte maar ik wacht even tot woensdag, dan 
zijn alle administratieve achterstanden van het paasweekend wel weggewerkt denk ik. 
  

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/
https://www.nytimes.com/2020/04/12/health/chloroquine-coronavirus-trump.html
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Coronajournaal 14 april 
 
Macron houdt Frankrijk nog een flinke poos op slot. Dat wordt nog een hele tijd behelpen 
met Skype. 
 
Ab Osterhaus op TV over vaccins bij Op1, maar op dezelfde tijd op de andere zender Arjan 
Lubach. Toch maar Osterhaus. Vooraf gaat een item over een schooldirecteur die kijkt of de 
1.5 meter economie ook op school is te handhaven. Dat valt dus nog niet mee, hoe houd je 
jonge kinderen uit elkaar en wat doe je als ze een natte broek hebben. Wat ik niet wist is dat 
de gemiddelde leeftijd van leerkrachten 50 jaar is, dat is maar een paar jaar jonger dan Boris 
Johnson. 
Osterhaus vertelt over de ontwikkeling van een vaccin, er zijn nu 2 vaccins die al bij enkele 
mensen zijn toegepast zonder dierexperimenteel onderzoek. Hij zal bedoelen dat er niet 
uitgebreid veiligheidsonderzoek op dieren is uitgevoerd, want de werking van het vaccin zal 
zeker eerst op proefdieren, zoals de transgene muizen van mijn journaal gisteren zijn getest. 
Hij noemt de veiligheid van vaccins en als voorbeeld dat het mis kan gaan het vaccin tegen 
knokkelkoorts. 
Dat moet ik opzoeken, het gaat om dengue, dat als malaria wordt overgebracht door een 
mug. Het vaccin is Dengvaxia van Sanofi-Pasteur, en dit vaccin, nadat het op grote schaal is 
toegepast in de Philippijnen, bleek bij kinderen die waren ingeënt en daarna werden 
geïnfecteerd via een mug, ernstiger (ook dodelijke) effecten te geven dan bij kinderen die 
niet waren ingeënt. In de Philippijnen is dit vaccin van de markt gehaald, en heeft ook tot 
gevolg gehad dat er weerstand is gekomen tegen mazelen vaccinatie. 
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/philippines-declares-epidemic-after-dengue-
fever-kills-more-than-600 

In Nederland is Denvaxia op de markt maar met vele restricties, alleen voor 9 - 45 jaar, en je 
moet een eerdere infectie met dengue hebben doorgemaakt (het schijnt dat een 
opvolgende infectie een ernstiger beloop heeft. Het vaccin is levend, wel verzwakt (door 
genetische manipulatie), en dat is misschien de reden dat als, ondanks vaccinatie, een 
infectie toch de kans krijgt deze fatale gevolgen heeft). 
Griepvaccin is meestal een “dood” vaccin, maar kan toch ook zijn (vermeende) bijwerkingen 
hebben, behalve overgevoeligheidsreacties ten gevolge van kippeneiwit. Tijdens een 
massale campagne in de VS, toen men bang was voor een epidemie (“swine flu”, 1976) leek 
er een verband te bestaan tussen een erg vervelende neurologische afwijking, Guillain 
Barré, en de massale entingscampagne. https://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak 
Achteraf is het nooit gelukt een oorzakelijk verband te leggen tussen Guillain Barré en deze 
massale campagne, en ook bij latere campagnes niet. In de Samenvatting van Product-
kenmerken voor Influvac staat deze niet in de lijst van bijwerkingen, maar wel onder 
“bijwerkingen gerapporteerd tijdens post-marketing studies”. 
Ik heb een tijd ook de bijwerkingen bijgehouden voor de verkoop organisatie van Solvay 
Pharmaceuticals in Nederland. Pharmacovigilantie (van Pharmacovigilance) of 
geneesmiddelbewaking heet dat, het bijwerkingen centrum in Nederland is het Lareb 
(directeur Agnes Kant). Je bent als bedrijf dat een middel in de handel brengt verplicht om 
bijwerkingen die bij jou worden gemeld door te geven aan het Lareb ook al denk je / weet je 
van tevoren dat het niets met jouw middel te maken heeft. Als in korte tijd met jouw vaccin 
1 miljoen personen worden geïnjecteerd dan kan het niet anders of krijgen heel wat 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/philippines-declares-epidemic-after-dengue-fever-kills-more-than-600
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/philippines-declares-epidemic-after-dengue-fever-kills-more-than-600
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak
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mensen binnen enkele dagen problemen, die dus helemaal niets met het vaccin te maken 
hebben. 
Vanwege de combinatie van lage prijzen voor vaccins en hoge kosten voor afdekken van de 
product aansprakelijkheid is in de VS de griepvaccin industrie geheel verdwenen. 
 
Terug naar Osterhaus. 
De verschillende fasen van klinische ontwikkeling komen voorbij, fase 1,2,3 met groeiende 
aantal proefpersonen, van veiligheid naar werkzaamheid. (fase 4 post-marketing komt niet 
aan de orde). 
De interviewers willen weten hoelang het nog gaat duren. 1 tot 1,5 jaar voordat de eerste 
mensen worden gevaccineerd schat Osterhaus. 
Productie komt aan de orde, komen wij aan de beurt als de VS de eerste zijn? (moeilijk). 
Upscaling: leuk als je in het lab iets kunt maken maar het gaat om 7 miljard mensen (lijkt me 
wat veel, kinderen niet nodig). Voorbeeld van griepvaccin komt voorbij, Osterhaus zegt dat 
de ontwikkeling toch nog 6 maanden duurt. Dat is niet zo, dat gaat sneller, in februari geeft 
de WHO de stamsamenstelling, soms in maart, en eind augustus zijn de eerste batches 
gereed (voor Duitsland, die willen vroeg, Nederland later: Als je vroeg bent ingeënt ben je 
beschermd al in de herfst, maar de titer van antistoffen gaat omlaag, die je mogelijk later in 
het jaar goed kunt gebruiken). 
Bij het ontwikkelen van corona vaccin worden zoveel mogelijk “short cuts” uitgevoerd om 
maar zo snel mogelijk vaccin op de markt te krijgen. Die snelheid is ook voor griepvaccin 
essentieel, geeft me de gelegenheid daar wat verder op in te gaan. Er zijn natuurlijk wel 
verschillen, bij corona gaat het om 1 stam, bij griepvaccin gaat het daarbij om tot voor kort 3 
stammen, 2x A en 1x B maar er is een tendens om 2x A en 2x B te geven. De WHO verandert 
meestal maar 1 of 2 stammen, en in elk geval toen ik bij Solvay werkte waren we al 
maanden bezig met de productie van stammen die we dachten dat die in het WHO advies 
zouden komen. 
Ook op andere wijze werden “short cuts” toegepast, zoals bij de productie van zaadvirus. 
Van de WHO krijg je een flesje met virus (MSV Master Seed Virus) en dat moet je in een 
aantal passages opkweken naar WSV (Working Seed Virus). Hier wordt een hele serie testen 
op los gelaten, waarvan die op mycoplasma 6 weken duurt (tenminste toen ik er nog aan 
werkte). Daar werd niet op gewacht, dat ging parallel aan de verdere productie. 
Wat betreft hoeveelheid vaccin: als er een influenza pandemie zou zijn, dan is het natuurlijk 
niet nodig 3-4 stammen te geven en zijn de 60 miljoen doses tri/quatro valent goed voor 
180-240 miljoen doses. Afgezien nog van de toevoeging van een hulpstof (adjuvans), dat de 
immuunrespons in het lichaam kan vergroten zodat minder antigeen nodig is. 
Bij corona zal parallelle ontwikkeling vooral zijn het gelijk opgaan van ontwerp en maken 
van de productie-unit met de ontwikkeling van het vaccin. 
 
Terug weer naar Osterhaus, de interviewer vraagt: zolang er geen vaccin is houden we dan 
de lockdown? De groepsimmuniteit komt voorbij, waar Osterhaus - terecht denk ik - geen 
hoge verwachtingen van heeft (hoe effectiever de lockdown des te minder 
groepsimmuniteit). Hij noemt ook het probleem welk niveau van antilichamen voldoende is 
voor immuniteit. Dus bepaalde vormen van lockdown blijven tot er een effectief vaccin is. 
Hier had hij toch ook wel ontwikkelingen mogen noemen op gebied van geneesmiddelen en 
antiserum. Chloroquin lijkt me niet geweldig, daar hadden we zo langzamerhand toch wel 
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iets van gehoord. Maar de HIV remmers en antilichamen van degenen die de infectie 
hebben doorgemaakt zijn toch realistische mogelijkheden. 
 
De interviewers geven aan dat er initiatieven zijn om crowdfunding te organiseren voor 
veelbelovende initiatieven. Wat die initiatieven zijn wordt mij niet duidelijk. Volgens mij 
vindt Osterhaus het helemaal niks – waar hij denk ik gelijk in heeft. Maar hij wil het niet zo 
duidelijk zeggen, draait er een beetje omheen. Als de interviewer vraagt of hij er zelf geld in 
zou willen stoppen wordt het lastiger voor hem maar het lukt hem toch om daar een 
nietszeggend antwoord op te geven. 
Er zijn toch wel andere geldbronnen. 
Via Mart van Lieburg ben ik in contact gekomen met Arnold Bosman, arts -epidemioloog, 
betrokken bij de ontwikkeling van trainingsmateriaal voor internationale infectiebestrijding. 
Niet gek dat hij ook de ontwikkelingen nauw volgt, en ik stuur hem nu mijn journaal. Op dit 
moment is hij o.a. druk met beoordelen van EU onderzoeksvoorstellen. 
 
Ook via Mart stuurt Roelf Backus (Trefpunt Urk) mij een link naar FTM (Follow The Money). 
https://www.ftm.nl/artikelen/ftm-coronacrisis-update-10-april-2020 

Ik ken Roelf wel maar haal nog wel eens namen en gezichten door elkaar dus toch maar 
even op Google kijken, en vind zijn website. Hij blijkt - behalve KNO arts - in het verleden 
semi-professioneel popgitarist geweest te zijn, op zijn website vind je zowel “how to 
upgrade the Roland sequencer” alswel een artikel over Hitler’s oortrauma na de 
bomaanslag in 1944: 
http://www.daisybelle.nl/home.htm 

 
Huub stuurt een link, de corona updates van de Washington Post, deze zijn gratis, volgens 
hem naast de NY Times de beste informatiebron voor de situatie in de VS. 
https://www.washingtonpost.com/coronavirus/ 

 
In de NRC een interview met een thuiszorg manager die wel op tijd heeft gereageerd en 
mondkapjes heeft: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/de-zorgverleners-worden-niet-voldoende-beschermd-
a3996670 

 
Ook in de NRC krijgt big farma ervan langs: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/verdienmodel-big-pharma-is-niet-meer-gericht-op-vaccins-
a3996662 

Het is maar een deel van het verhaal, zie bijvoorbeeld de 
productaansprakelijkheidswetgeving in de VS hierboven. Vandaag geen tijd om er verder op 
in te gaan. 
 
Toevallig kom ik weer een podcast tegen van Marion Koopmans. Van een paar dagen 
geleden, een vervolg van de podcast die ik eerder heb gerefereerd. In het interview in de 
NRC van een paar dagen geleden is wel het een en ander terug te vinden, maar ik vond een 
uurtje luisteren toch weer zeer de moeite waard. 
https://decorrespondent.nl/11128/de-wereld-is-voorgoed-veranderd-door-corona-denkt-viroloog-
marion-koopmans/784443344256-67ae02ed 

 
RIVM cijfers: 

https://www.ftm.nl/artikelen/ftm-coronacrisis-update-10-april-2020
http://www.daisybelle.nl/home.htm
https://www.washingtonpost.com/coronavirus/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/de-zorgverleners-worden-niet-voldoende-beschermd-a3996670
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/de-zorgverleners-worden-niet-voldoende-beschermd-a3996670
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/verdienmodel-big-pharma-is-niet-meer-gericht-op-vaccins-a3996662
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/verdienmodel-big-pharma-is-niet-meer-gericht-op-vaccins-a3996662
https://decorrespondent.nl/11128/de-wereld-is-voorgoed-veranderd-door-corona-denkt-viroloog-marion-koopmans/784443344256-67ae02ed
https://decorrespondent.nl/11128/de-wereld-is-voorgoed-veranderd-door-corona-denkt-viroloog-marion-koopmans/784443344256-67ae02ed
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Verder dalende tendens van alle indicatoren (mijn interpretatie), hoewel door wegwerken 
van administratieve achterstanden voor sommige een kleine stijging is te zien van de 
afgelopen 24 uur gemelde gevallen. 
Steeds meer benieuwd naar de verhouding van positief getest / totaal getest. 
Woensdag maakt Niek een nieuwe grafiek waar de hobbels zijn gladgestreken. 
 
  



72 
 

Coronajournaal 15 april 
 
“Het aantal doden ten opzichte van gisteren gestegen”, zo start het 8 uur journaal (14 april), 
zonder enige duiding. 
 
Nichtje Astrid Rakhorst in Zweedse klederdracht 

 
 
En deze uit de praktijk van schoonzus Ingrid, Lelystad 

 
 
Ik krijg de rapportage van het crisisteam Flevoland, de situatie lijkt goed onder controle. Er 
wordt verwezen naar de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
https://corona.nhg.org/infectiepreventie/advies-pbm-gespecificeerd-voor-de-huisartsenpraktijk-en-
de-huisartsenpost/ 

https://corona.nhg.org/infectiepreventie/advies-pbm-gespecificeerd-voor-de-huisartsenpraktijk-en-de-huisartsenpost/
https://corona.nhg.org/infectiepreventie/advies-pbm-gespecificeerd-voor-de-huisartsenpraktijk-en-de-huisartsenpost/
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We zitten nog volop in het stadium dat we een brand aan het blussen zijn, maar inmiddels 
duiken al artikelen op met voorstellen om de blusmiddelen in de toekomst te verbeteren. 
Zo pleit in de Volkskrant Eric Snijder, viroloog bij UMC Leiden voor onderzoek naar virus 
remmers voor 10 virus soorten. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-virusremmers-moeten-op-de-plank-
klaarliggen~ba24ee40/ 

Het lijkt me dat deze discussie wat vroeg komt. Aantrekkelijk natuurlijk als een middel als 
Tamiflu bij griep ontwikkeld was na de SARS-1 epidemie, maar dan hadden we maar moeten 
afwachten hoe effectief dat was geweest. Op dit moment is genoeg mankracht en geld 
beschikbaar voor een middel tegen SARS-2, en als dat ook werkzaam is tegen SARS-1 en de 
andere corona verkoudheidsvirussen kunnen we eens kijken naar de andere 10 virus typen. 
Zul je zien dat er dan toch 1 opduikt uit een andere hoek, misschien niet eens een virus. Ik 
moet denken aan de prionen, de oorzaak van de gekke-koeienziekte en Creutzfeld Jacob. 
Die heeft in de farmacie grote gevolgen gehad, alles van dierlijke oorsprong (en dat was best 
veel, neem alleen al de gelatine voor de capsules) was verdacht. 
En wat betekent “op de plank”? Ik wilde hier melden 2 jaar, op basis van wat ik wist, maar ik 
zie op de CBG website dat de capsules nu een houdbaarheid van 10 jaar hebben. Ben 
benieuwd wat de voorraad in Nederland is. 
 
Mooie gelegenheid om nu het artikel te noemen dat Roelf Backus me stuurde over de 
nasleep rond de vaccin aankoop van de Nederlandse regering ten tijde van de Mexicaanse 
griep. Het is in dit journaal al een keer ter sprake gekomen (11 april) n.a.v. een column van 
Rosanne Hertzberger, die pleitte voor een royaal aankoopbeleid van een vaccin als dat ter 
beschikking komt voor deze corona crisis. 
Het is denk ik relevant voor de huidige ontwikkelingen, ik zal proberen er een logisch 
verhaal van te maken, het gaat om ontwikkeling en productie, bijwerkingen en contracten. 
In de jaren 90 had Solvay Pharmaceuticals een griepvaccin ontwikkeld op basis van 
celkweek. De achterliggende gedachte was dat hiermee de overgevoeligheid voor 
kippeneiwit geen belemmering meer zou zijn. De ontwikkeling was in samenwerking gedaan 
met een bedrijf in Groningen waarvan ik nu de naam ben vergeten, in elk geval werden daar 
de batches gemaakt waar de klinische proeven mee zijn uitgevoerd. 
Na registratie was de vraag wat te doen, er zou moeten worden geïnvesteerd in 
productiecapaciteit. Het was wel duidelijk dat de kostprijs flink hoger zou worden, en de 
grootte van de markt was discutabel. 
Alles veranderde toen er berichten kwamen dat de vogelgriep (H5N1) in Hongkong dodelijke 
slachtoffers maakte. De vrees was dat zowel de beschikbaarheid van broedeieren, als de 
mogelijkheid om het virus op deze te vermeerderen, een probleem zou worden. Solvay 
Pharmaceuticals was de eerste die een geregistreerd product had, maar geen 
productiefaciliteit. Normaal gesproken worden er een aantal tussenstappen gezet voordat 
wordt overgegaan op grote schaal productie (upscaling) maar een aantal daarvan werd 
overgeslagen (“no guts no glory” was het devies) en er kwam een ontwerp voor een grote 
fabriek. 
De Amerikaanse overheid was ook zeer geïnteresseerd en kwam met 300 miljoen dollar 
over de brug. Overigens is dat een bedrag dat in etappes (mijlpalen) zou worden uitgekeerd, 
dus bijvoorbeeld als het product ook in de VS is geregistreerd, en er een fabriek (in de VS!) 
staat. (doet me denken aan de vraag over de beschikbaarheid van het door Janssen te 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-virusremmers-moeten-op-de-plank-klaarliggen~ba24ee40/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-virusremmers-moeten-op-de-plank-klaarliggen~ba24ee40/
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ontwikkelen vaccin. Ik neem aan dat in het contract met de VS staat dat er (ook) een fabriek 
in de VS moet komen). 
Ook een aantal andere bedrijven die al ervaring hadden met celkweek sprongen in deze 
markt, ook weer met subsidies van de Amerikaanse overheid. 
Een lang verhaal kort: geen van de bedrijven is het gelukt een vaccin op basis van celkweek 
te produceren dat in de buurt komt van het ei proces wat betreft kostprijs, maar ook 
snelheid op de markt. Daarbij komt dat H5N1 met wat aanpassing (reassortment) goed in 
eieren groeit. 
De pandemische voorbereiding voor het griepvaccin is meer in het na-traject tot uiting 
gekomen, en wel in de toevoeging van een adjuvans en een conserveringsmiddel, en dit 
gaat mogelijk ook een rol spelen bij het corona vaccin. 
Wat betreft die laatste, het conserveringsmiddel, deze is nodig als je het vaccin afvult in 
flacons waaruit meerdere doses zijn te halen (multidose, zie het diergeneeskundige narcose 
middel dat nu ook op de ic wordt gebruikt). Het “normale” griepvaccin wordt afgevuld in 
spuiten, maar In geval van een pandemie wil je snel produceren, en dat gaat sneller als je 
bijvoorbeeld 10 doses in 1 flacon afvult. Bovendien is het de vraag of er voldoende spuiten 
beschikbaar zijn om te vullen. 
Omdat in het verleden er ook afgevuld werd in flacons, was het conserveringsmiddel 
merthiolaat in alle griepvaccins aanwezig. Op basis van berichten dat dit kwikhoudende 
product autisme zou veroorzaken, is dit uiteindelijk uit alle griepvaccins verdwenen, maar 
kwam terug in het pandemische vaccin. Reden was dat die autisme berichten vals (fraude) 
waren, en een eenmalige injectie is toch ook wat anders dan een jaarlijkse vaccinatie. 
Bij het adjuvans is de gedachte dat als je minder antigeen nodig hebt, dat je dan meer 
mensen sneller het vaccin kunt toedienen. Het blijkt dat wanneer je de toediening van 
antigeen over een langere periode kunt spreiden, de antilichaam titer veel hoger wordt. 
Krijg je van een vaccin een eerste toediening en dan een tijd later nog een dan wordt de 
titer veel hoger dan wanneer je dezelfde hoeveelheid in 1 keer geeft (“booster”, zoals bij 
kinkhoestvaccinatie). 
In plaats van 2x vaccineren is gebleken dat bepaalde hulpstoffen verwerkt in het vaccin 
eenzelfde werking hebben, waarschijnlijk door absorbtie en langzame afgifte. Vroeger veel 
gebruikt is aluminiumhydroxide maar er zijn nu een aantal nieuwe combinaties op de markt. 
Omdat Glaxo en Novartis in hun andere vaccins deze al hadden verwerkt, hadden zij een 
voorsprong in het ontwikkelen van griepvaccin met adjuvans, en hebben zij een pandemisch 
vaccin geregistreerd op basis van H5N1, dus met het adjuvans en conserveringsmiddel. 
Toen de Mexicaanse griep (H1N1) kwam waren zij in staat om snel te schakelen en 
contracten met vele overheden af te sluiten. 
In het artikel van Roelf staat het pandemisch vaccin van Glaxo, genaamd Pandemrix. Bij de 
massale inentingscampagne zou dit middel als bijwerking bij kinderen narcolepsie hebben, 
in ca 5 op de 100.000 gevallen. Dat soort frequenties haal je er in een klinische proef nooit 
uit, en doet denken aan de Guillain Barré bijwerking van gisteren. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemrix 

Bij de contracten met overheden waren Glaxo en Novartis niet aansprakelijk voor dit soort 
bijwerkingen, zo blijkt uit het artikel. 
Wat betreft de rol van Osterhaus bij de Mexicaanse griep: ik vond dat hij toen te hard is 
aangevallen maar verbaas me wel over zijn dominante rol nu bij de publieke omroep. 
En met titels als “Het grootste medische schandaal sinds WO II” is het niet te verwonderen 
dat we niet helemaal goed in de startblokken stonden voor deze corona uitbraak. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemrix
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Op de valreep kan ik nog een artikel in de Guardian, gestuurd door Paul van Moer 
verwerken waarbij het adjuvans van Glaxo een rol speelt in de komende samenwerking met 
Sanofi 
https://www.theguardian.com/science/2020/apr/14/gsk-and-sanofi-join-forces-to-work-on-
coronavirus-vaccine 

In het artikel staat dat het vaccin eind volgend jaar er kan zijn. 
 
Dat er wel degelijk mensen zijn geweest die in Nederland hebben gewaarschuwd voor een 
pandemie blijkt uit een artikel van Trouw 
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-
regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-
64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaig
n=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid
=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282 

 
RIVM cijfers 
Het verwachte wegwerken van de administratieve achterstand, na een kleine inhaalslag 
gisteren, is vandaag voltooid, resulterend in een “verdere stijging” van aantallen 
ziekenhuisopnames en overledenen. 
Zoals de grafieken van Niek laten zien is er sprake van een voortgaande daling in het aantal 
ziekenhuisopnames, een daling die de komende dagen wel zal moeten afvlakken want 
onder de nul is niet mogelijk. Dat geldt wel voor de ziekenhuisopnames gecorrigeerd voor 
de uitstroom, die is nu onder de nul, de uitstroom is aanzienlijk. 
Mijn interesse gaat zoals eerder gezegd nu uit naar het aantal nieuwe gevallen, dat lijkt nu 
ook in absolute aantallen af te nemen (en nog harder neem ik aan als het gaat om de 
verhouding geïnfecteerd / totaal getest. 
  

https://www.theguardian.com/science/2020/apr/14/gsk-and-sanofi-join-forces-to-work-on-coronavirus-vaccine
https://www.theguardian.com/science/2020/apr/14/gsk-and-sanofi-join-forces-to-work-on-coronavirus-vaccine
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
https://www.topics.nl/drie-keer-werd-nederland-gewaarschuwd-voor-een-pandemie-maar-de-regering-koos-voor-het-isolement-a14282580trouw/?context=playlist/m-64ad17f05d3a43ca915ebeae9441f199/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20200415&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=cc1c86867cafdb333c71e4074127c282
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Coronajournaal 16 april 
 
Van de kabinetspresentatie van Rutte en De Jonge van gisteren is niet veel bij me blijven 
hangen. Het gaat goed, maar we zijn er nog lang niet, moeten volhouden, het kan zo maar 
weer verslechteren. 
De Jonge kreeg kritische vragen over testen en PBM’s. Het aantal testen is opgeschaald naar 
16.000 per dag, maar effectief worden er nog maar 4.000 gedaan, er zou materiaal zijn om 
6.000 te doen. Ver weg nog van de 16.000. Wat voor zin heeft het om zo’n getal te noemen 
als je daar niet de reagentia voor hebt. De Jonge zei wel dat elke zorgmedewerker met 
klachten nu getest kan worden. 
Wat betreft de de PBM’s vooral de mondkapjes kwam een vraag dat een zorginstelling wel 
voldoende heeft omdat de directeur pro-actief had ingekocht. 
De Jonge vond dat helder omschreven is voor welke handelingen je mondkapjes nodig hebt 
(en van welk type), dat dit niet moet afhangen van persoonlijke voorkeur van de 
zorgverlener, en als je als zorginstelling veel PBM’s hebt dat je dat dan met collega’s moet 
delen. 
Later in de avond bij Nieuwsuur kwam de directeur van de zorginstelling in beeld die aangaf 
dat nog steeds niet alle zorgmedewerkers getest kunnen worden, en dat er nog veel 
testcapaciteit bij andere laboratoria is (hij had zelf een lab ingeschakeld). GGD’s zouden 
terughoudend zijn bij het inschakelen van andere laboratoria, en wat betreft PBM’s, deze 
zijn voldoende beschikbaar op de markt maar daar betaal je dan wel een hogere prijs voor. 
Zijn vraag was waarom niet zorgverzekeraars bij de inkoop worden ingeschakeld. 
Daarna kwam De Gouw aan het woord namens alle GGD’s, hij zei dat alle zorgmedewerkers 
kunnen worden getest bij klachten. Het lijkt er echter op dat de GGD’s verschillende normen 
hanteren wanneer iemand getest wordt. 
 
Het van Dissel college was dit keer niet woensdag maar nu op donderdag. Gommers van de 
ic was ingeruild voor de GGD man De Gouw, en mw Nieuwenhuizen sprak namens de 
vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Een gevolg van de verschuivende focus, 
van ziekenhuis naar eerste lijn en zorginstellingen. Verder hadden we nog de dame van IGJ. 
De powerpoint presentatie van van Dissel: 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/tb_jaap_van_dissel_1604_2.pdf 

Voor mij de belangrijkste punten: 
Voorlopig resultaat uit het onderzoek van Sanquin is dat ca 3% van de Nederlandse 
bevolking antilichamen heeft ontwikkeld. Dat is een percentage dat we mochten 
verwachten na de Deense en Oostenrijkse cijfers, dus geen verrassing maar de wensdenkers 
die hoopten op 50% zullen we nu niet meer horen. Henk Krol van 50plus vroeg wat dat 
betekende voor 70 plus die de kleinkinderen niet kunnen zien. Daar gaf van Dissel een heel 
ontwijkend antwoord op. Volgens mij had hij kunnen zeggen: wacht tot besmetting in 
Nederland op een heel laag niveau is, en we weer track en trace kunnen doen. Het risico ls 
dan klein, als je dat aandurft heb dan weer contact. Als je dat niet aandurft – kan ook 
afhangen van mate risico – wacht op een vaccin. 
Voor wat betreft maatregelen na 26 april gaf van Dissel aan dat nadrukkelijk ook gekeken 
wordt naar die landen die nu maatregelen aan het versoepelen zijn, hij noemde 
Denemarken Oostenrijk en Duitsland. Zweden noemde hij niet, hoewel hij dat wel in een 
plaatje daarvoor, met de kaart van Europa en daar de landen met hun maatregelen, wel had 
genoemd als “buitenbeentje”. Extra aandacht gaf hij aan de scholen. Het kwam niet ter 

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/tb_jaap_van_dissel_1604_2.pdf
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sprake, maar het is wel duidelijk dat minister Slob spijt zal hebben van zijn uitspraak over 
het RIVM onderzoek naar vatbaarheid voor het virus van kinderen en eventuele overdracht 
naar volwassenen. Hij stelde dat eerst de resultaten van dat onderzoek bekend moeten zijn 
voordat er een beslissing komt over de scholen. Dat onderzoek loopt grote vertraging op en 
wordt uitgevoerd met de helft van het aantal geplande gezinnen en is zeker volgende week 
niet klaar. Het lijkt erop dat van Dissel argumenten verzamelt om toch eerder een beslissing 
te nemen. Zoals hierboven al gesteld wordt gekeken naar andere landen, en hij gaf, voor 
zover ik weet voor het eerst, een literatuurverwijzing (naar the Lancet). Voor een 
samenvatting van dit artikel zie 
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/06/school-closures-have-little-impact-on-
spread-of-coronavirus-study 

Hij kwam ook met het PIENTER contact onderzoek, was voor mij nieuw maar er schijnt om 
de paar jaar gekeken te worden hoe contacten verlopen bij verschillende 
leeftijdscategorieën. Normaal hebben kinderen de meeste contacten, vooral met 
leeftijdsgenoten, terwijl dat in de huidige periode sterk is gereduceerd. 
Hij gaf een overzicht van de Ro en hoe die zich verhoudt tot andere landen. Ik vond die in 
alle landen nog erg hoog, het schommelt rond de 1 (wij zitten iets onder de 1). Met de grote 
terugloop van aantal ziekenhuisopnames had ik lager verwacht. 
Wat betreft de verhouding positief getesten t.o.v. totaal aantal gaf hij aan 21%, maar dat is 
tot nu toe (totaal) en geen momentopname, dus niet zo interessant. 
Bij tests van monsters verkregen via de huisartsen (NIVEL) ligt dit op 6% 
 
Voordat de ouderengeneeskunde en IGJ aan de orde kwamen was het de beurt aan de 
kamerleden voor vragen. Ongeveer 9 van de 10 vragen ging over mondkapjes, Baudet had 
zelfs een eigengemaakt exemplaar meegenomen, wat van Dissel de gelegenheid gaf zijn 3 
hoofdpunten die hij ook tijdens zijn presentatie al een paar keer had genoemd, nog maar 
eens als een mantra te herhalen: blijf thuis bij symptomen / zorg voor goede hygiëne / houd 
afstand. 
Ik moest wel denken aan de oranje Hara Krishna optocht (zie je niet zo vaak meer 
trouwens). 
De van hem bekende nadelen kwamen weer aan de orde, nu ook met het argument dat in 
de Aziatische landen ondanks de mondkapjes er toch ook verspreiding is. 
En nee, bij de voorzorgen die horen bij opheffen van de lockdown sluit hij mondkapjes niet 
uit (“mijn tandarts gebruikt het al jaren”). 
Wat betreft de beschikbaarheid van PBM’s voor zorgmedewerkers was het een herhaling 
van wat de dag tevoren minister de Jonge had verteld. 
 
De situatie in de zorginstellingen en het verhaal van IGJ heb ik maar heel ten dele bekeken. 
Er kwam nog wel een vraag naar de bezoekregeling. Wanneer een cliënt het risico van 
bezoek wenst te nemen kan dat dan? Nee was het antwoord, je zit in een instelling en je 
moet je conformeren aan de algemene regels, wat te begrijpen is natuurlijk. Tegelijkertijd 
liet mw. Nieuwenhuizen wel merken dat niet gewacht zal worden tot een vaccin er is, er 
komen zeker versoepelingen onder voorwaarden. 
 
Appels met peren vergelijken, dat komt bij me boven bij de vergelijking van sterftecijfers per 
land. België doet het relatief slecht, alleen Spanje hebben ze nog boven zich. Paul van Moer 
stuurt me een artikel uit de Standaard, zie PDF, waarin wordt aangegeven waarom België zo 

https://www.theguardian.com/education/2020/apr/06/school-closures-have-little-impact-on-spread-of-coronavirus-study
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/06/school-closures-have-little-impact-on-spread-of-coronavirus-study
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hoog scoort. Waar in Nederland alleen bevestigde corona sterfgevallen in de statistieken 
komen, is dat in België niet het geval. Overlijdt nu iemand in een Belgisch verzorgingshuis 
dan wordt dit al heel snel opgeteld bij de corona slachtoffers. Bij ons komen alleen de 
positief geteste patiënten in de statistieken, hoewel nu ook huisartsen verdachte gevallen 
moeten melden geloof ik. 
In de UK is er helemaal een onder-raportage, alleen de sterfgevallen in de ziekenhuizen 
worden gerekend. Meest betrouwbaar zal zijn om straks de sterfte te vergelijken met een 
“normaal” jaar (CBS cijfers). 
Ik had vandaag aandacht willen geven aan een Brits statisticus, David Spiegelhalter, die 
interessante dingen heeft gezegd (vind ik) over de zin en onzin van allerlei cijfers die nu de 
ronde doen maar daar is door aandacht voor van Dissel c.s. niet veel van terecht gekomen. 
Voor een voorproefje kun je terecht op (met dank aan Jep de Bie) 
https://riskytalk.libsyn.com 

 
Ook van Paul van Moer een ander artikel uit de Standaard , zie PDF, basiskennis over 
virussen. Een heel kort artikel maar geeft toch een mooi overzicht, met oa de Nederlander 
Beijerinck die in 1898 het tabaksvirus ontdekte, en daarbij als eerste het woord virus (latijn 
voor gif) gebruikte. 
 
Nog meer België, nu door Niek doorgestuurd. Niet zo lang geleden was de Belgische 
regering boos dat Nederland te laks was. Maar men begint nu te zien dat de verschillen 
tussen beide landen niet zo groot zijn dat Nederland het zelfs wat beter lijkt te doen 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/12/nederland-belgie-ziekenhuis/ 

Er staat een mooi lijstje in met maatregelen die zijn genomen in beide landen. 
Wat Nederland betreft heb ik er dankbaar gebruik van gemaakt voor een LinkedIn discussie 
waar Mart van Lieburg mij op attent maakte. 
Het is een reactie op een post van Jan Huurman die ik ken van het Trefpunt. Jan is sociaal 
geneeskundige dus ik begeef me wel een beetje op glad ijs om hem commentaar te geven. 
Punt is dat Jan ziet dat de Ro al vanaf begin maart daalt terwijl de maatregelen vanaf half 
maart zijn genomen. Maar er zijn al vanaf begin maart maatregelen genomen, in elk geval 
adviezen gegeven. En niet iedereen zal hebben gewacht op overheidsingrijpen, ik herinner 
me dat al heel vroeg Mart van Lieburg mij op de hoogte bracht van de problemen in het 
Amphia ziekenhuis Breda, waar voorzitter van het Trefpunt Urk, Frits Schuitema, als 
intensivist werkt. 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6656504529942654976/ 

 
Singapore leek een voorbeeld te zijn voor ons, maar is nu ook een waarschuwing 
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHMsNKcfPkNnjFRFWJFJTxtHpl 

Mogelijk doelde van Dissel hier ook op toen hij aangaf dat alleen mondkapjes niet helpen. 
 
Huub vraagt wat ik van een app vind als hulp bij track en trace. Zolang niet duidelijk is hoe 
die eruit gaat zien heb ik daar geen mening over en sluit ik me aan bij Lubach 
https://www.hpdetijd.nl/2020-04-12/terugkijken-lubach-over-de-corona-app/ 

 
RIVM cijfers 
De daling in aantal ziekenhuisopnames lijkt niet meer door te zetten, zal Niek vragen of hij 
op basis van de nieuwe data een grafiek maakt. 

https://riskytalk.libsyn.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/12/nederland-belgie-ziekenhuis/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6656504529942654976/
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHMsNKcfPkNnjFRFWJFJTxtHpl
https://www.hpdetijd.nl/2020-04-12/terugkijken-lubach-over-de-corona-app/
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Het aantal nieuwe gevallen lijkt wat af te nemen ondanks gestegen aantal testen (?) Als ik 
uitga van 4000 x getest per dag en ca 800 besmette gevallen per dag kom ik op ca 20%, wat 
in de buurt zit van de 21% van van Dissel, Alleen zou dat een gemiddelde van de totale 
periode zijn, dus veel beweging naar beneden zit daar nog niet in. 
Veel aandacht in de RIVM berichtgeving nu ook voor de situatie in de zorginstellingen. 
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Coronajournaal 17 april 
 
Na nu al een aantal weken de corona crisis gevolgd te hebben mede gevoed door de 
reacties van wie mijn journaal leest, is het goed om eens te kijken wie mijn favoriete duiders 
zijn van alles wat nu op ons afkomt. 
Allereerst is dat natuurlijk Jaap van Dissel die met een vanzelfsprekend natuurlijk overwicht, 
koersvast, iedereen vriendelijk en geduldig te woord staat, ogenschijnlijk in zijn presentaties 
niets op schrift heeft staan en als iemand een ontzettend stomme vraag stelt opgewekt 
antwoordt dat hij het niet goed heeft uitgelegd. En ook als Baudet bij de allereerste ronde 
de gelegenheid krijgt een vraag te stellen, en dan antwoordt ”ik heb niets nieuws gehoord”, 
hem dan de volgende week vriendelijk aankijkt en hem complimenteert met zijn vraag. 
Daarnaast wil ik noemen Marion Koopmans, hoogleraar virologie Erasmus MC. Zij heeft 
“hands-on” ervaring met bestrijden van epidemieën zoals ebola, en zij heeft een consistent 
verhaal zoals ze laat horen in 2 podcasts, maar ook tijdens TV optredens en interviews. Zij is 
van oorsprong dierenarts, evenals Ab Osterhaus. Bij hem mis ik dat consistente verhaal, 
volgens mij heeft hij ook geen ervaring in het bestrijden van een epidemie. 
Zowel Jaap van Dissel en Marion Koopmans hebben vanuit hun positie meer de ”helicopter 
view”, terwijl de derde die ik wil noemen midden met zijn “poten in de klei staat”, Jan 
Kluytmans. Omdat hij jaren terug in een mede door mij georganiseerd symposium heeft 
opgetreden volg ik hem sinds die tijd, en als de microbioloog van het Amphia ziekenhuis 
heeft hij als eerste in Nederland de ernst van de situatie onderkend. Mijn standpunt over 
testen heb ik voor een belangrijk deel van hem, en zijn policy om al het personeel dat 
snotterig is buiten het ziekenhuis te houden heeft prima gewerkt. Wanneer dit in de zorg 
ook was toegepast…gedane zaken nemen geen keer. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/15/het-ziekenhuis-dat-niet-dacht-is-het-echt-zo-erg-a3996887 

 
Misschien dat ik aan mijn lijstje van favorieten ook moet toevoegen de Britse statisticus 
David Spiegelhalter, tip van Jep de Bie. Hij heeft mij in elk geval meer inzicht gegeven in het 
risico dat ikzelf loop wanneer ik onverhoopt een corona infectie zou krijgen. In grote lijnen 
weet ik wel dat mijn leeftijd een risico factor is evenals de wat verhoogde bloeddruk. Maar 
voor de rest valt het met mijn risico factoren nog wel mee. Voor het risico dat je loopt met 
een corona infectie zou je tabellen willen hebben zoals je die wel hebt voor de bloeddruk 
hoewel deze tabel maar tot 65 jaar gaat: 
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/risicotabel_2018_definitief_bold_
aangepast.jpg 

Afhankelijk dus van leeftijd, man/vrouw, roker/niet roker en als bonus de TC/HDL 
verhouding (totaal cholesterol/high density lipoproteïnen) loop je dus meer of minder risico 
en kun je dit op de procent nauwkeurig in de tabel aflezen. 
Als straks voldoende gegevens rond de risico factoren (leeftijd, overgewicht, diabetes, 
man/vrouw) bekend zijn zou er ook voor een corona infectie zo’n tabel gemaakt kunnen 
worden. 
Het interessante van David Spiegelhalter is voor mij dat hij al globaal heeft berekend wat 
het betekent. Het komt erop neer dat, onafhankelijk van leeftijd, het risico dat je loopt bij 
een infectie ongeveer gelijk is aan de kans dat je binnen een jaar komt te overlijden. Dat 
geldt zowel voor bijvoorbeeld een 30-jarige volledig gezonde vrouw maar ook voor een 90 
jarige man met allerlei onderliggende kwalen. Alleen zal duidelijk zijn dat de 30 jarige vrouw 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/15/het-ziekenhuis-dat-niet-dacht-is-het-echt-zo-erg-a3996887
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/risicotabel_2018_definitief_bold_aangepast.jpg
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/risicotabel_2018_definitief_bold_aangepast.jpg
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zich geen zorgen hoeft te maken (en misschien maakt de 90 jarige man zich ook wel geen 
zorgen). 
Dit zou dan ook in elk geval deels verklaren waarom sterfte bij mannen hoger ligt dan bij 
vrouwen, want vrouwen hebben nog steeds een hogere levensverwachting. 
Zie 
https://medium.com/wintoncentre/does-covid-raise-everyones-relative-risk-of-dying-by-a-similar-
amount-more-evidence-e7d30abf6821 

en een podcast 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p087x9sf 

Hij heeft niet alleen een interessant verhaal over het relatieve risico van een infectie, maar 
ook over zin/onzin van de statistieken m.b.t. aantal geïnfecteerd, ziekenhuisopnames, 
overlijden. Ook gaat hij in op de economische gevolgen maar met een heel andere conclusie 
dan Helsloot bij het begin van deze pandemie. Op het eind komt hier weer het relatieve 
risico aan de orde: 
https://riskytalk.libsyn.com 

 
De mondmaskers blijven de gemoederen bezighouden, zo had Nieuwsuur de Nijmeegse 
prof Andreas Voss, die de RIVM lijn verdedigde. Nu ik het BBC radio 4 programma “more or 
less: behind the stats” heb ontdekt blijkt daar ook een podcast over mondmaskers te staan: 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0894jhh 

Daar waar de uitbraak in Singapore door van Dissel wordt uitgelegd als argument tegen 
mondkapjes wordt in deze podcast gesteld dat de uitbraak juist mogelijk was omdat geen 
mondkapjes waren gebruikt…. 
De discussie zal nog wel even doorgaan, want je ziet ofwel een glas dat halfvol is, of een half 
leeg glas. 
 
Van Huub krijg ik de tip dat remdesivir, het virus remmend middel van Gilead positieve 
resultaten geeft. Lijkt me ook meer veelbelovend dan (hydroxy) quinoline. Hoewel in 
ontwikkeling voor diverse toepassingen, zoals ebola, is het middel nog voor geen enkele 
toepassing geregistreerd. 
Veel van de nieuwste geneesmiddelen komen van de biotechnologie, maar voor deze is nog 
het “echte” chemische werk nodig. De productiewijze die heel gecompliceerd is staat 
vermeld bij 
https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir 

Op de site van Gilead is een en ander te vinden over remdesivir, o.a. dat het ook op SARS en 
MERS getest is, het bleek bij proefdieren te werken. Omdat voor SARS geen patiënten 
waren en MERS te beperkt is het voor die toepassingen niet op mensen getest 
https://www.gilead.com/-/media/gilead-corporate/files/pdfs/covid-19/gilead_rdv-development-
fact-sheet-2020.pdf 

Wat betreft de beschikbaarheid: er was geen productie gepland, er was een voorraad voor 
5000 behandelingen. Maar hoewel niet geregistreerd is er een enorme vraag gekomen en is 
de productie weer opgestart. Eind dit jaar verwacht men ruim 1 miljoen doses: 
https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/working-to-supply-remdesivir-
for-covid-19 

Dat de verwachtingen ook weer niet al te hoog gespannen moeten worden blijkt uit een 
artikel van al weer enkele weken geleden, ook toegestuurd door Huub: 

https://medium.com/wintoncentre/does-covid-raise-everyones-relative-risk-of-dying-by-a-similar-amount-more-evidence-e7d30abf6821
https://medium.com/wintoncentre/does-covid-raise-everyones-relative-risk-of-dying-by-a-similar-amount-more-evidence-e7d30abf6821
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p087x9sf
https://riskytalk.libsyn.com/
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0894jhh
https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir
https://www.gilead.com/-/media/gilead-corporate/files/pdfs/covid-19/gilead_rdv-development-fact-sheet-2020.pdf
https://www.gilead.com/-/media/gilead-corporate/files/pdfs/covid-19/gilead_rdv-development-fact-sheet-2020.pdf
https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/working-to-supply-remdesivir-for-covid-19
https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/working-to-supply-remdesivir-for-covid-19
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https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/initial-remdesivir-data-tell-
us/98/i13?utm_source=NonMember&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CEN&referral=312
8A3C1-09C1-4E47-A932-D25089D34C56 

Hier wordt de vergelijking gemaakt bij Tamiflu voor influenza, dat binnen 48 uur moet 
worden ingenomen na de eerste verschijnselen, en waarvan het therapeutisch effect niet 
echt indrukwekkend is. 
 
Ook van Huub een beschouwing over het openen van scholen 
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/scholen-open-of-dicht-wat-zegt-de-
wetenschap-750927/ 

Het aardige van dit artikel is dat het ingaat op mogelijke factoren waarom kjnderen niet 
gevoelig zijn voor dit virus. 
 
Met Jan Huurman had ik een LinkedIn discussie over de Ro (zie gisteren) die we per mail nog 
even hebben doorgezet. Komt erop neer dat Jan zich verbaasde over de Ro die al vóór de 
strenge maatregelen op ca 1 lag. 
Mij verbaasde het dat de Ro na half maart nauwelijks is gedaald, en nog steeds rond de 1 
ligt. Ik meende me te herinneren dat ik al eens een Ro van 0,3 had gezien. Zoekend in mijn 
journaals: 
https://nos.nl/artikel/2329121-bepaalde-coronamaatregelen-mogelijk-nog-maanden-van-
kracht.html 

Daar staat toch echt een Ro van 0,3. 
Mijn theorie is dat de Ro mogelijk veel hoger heeft gelegen, dat de sterke daling van het 
aantal ziekenhuisopnames tot optimistische Ro aannames heeft geleid maar dat met het 
vorderen van de tijd is gebleken dat veel meer besmettingen dan gedacht onder de radar 
zijn gebleven. Hoe is anders te verklaren dat het aantal nieuwe gevallen (positief getesten) 
hoog blijft terwijl het aantal ziekenhuisopnames sterk is gedaald? 
 
RIVM cijfers: 
Ik heb Niek gevraagd om specifiek voor deze ziekenhuisopnames weer een grafiek te maken 
op basis van de nieuwe cijfers, ik dacht een plateau te zien. De nieuwe grafiek geeft dat heel 
voorzichtig aan, maar tegelijkertijd ook dat het niveau (ca 110) een stuk lager ligt dan wat 
we dagelijks horen (vandaag 158, gisteren 185). 
De grafiek is gebaseerd op tabel 2a, aantal bij GGD’s gemelde patiënten per datum. Zoals 
bekend lopen de rapportages flink achter. Bij het maken van de grafiek is ervan uitgegaan 
dat de laatste 2 dagen niet betrouwbaar zijn maar dat is niet helemaal het geval, zo zijn er 
van 10 april nog 13 bijgekomen en zelfs van 3 weken geleden komen er nog aanvullingen. 
Dat betekent dus dat bij het maken van een nieuwe grafiek alle gegevens per dag weer 
opnieuw moeten worden ingeklopt. 
De 110 die we nu aflezen zal dus wel wat aan de lage kant zijn. 
 

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/initial-remdesivir-data-tell-us/98/i13?utm_source=NonMember&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CEN&referral=3128A3C1-09C1-4E47-A932-D25089D34C56
https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/initial-remdesivir-data-tell-us/98/i13?utm_source=NonMember&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CEN&referral=3128A3C1-09C1-4E47-A932-D25089D34C56
https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/initial-remdesivir-data-tell-us/98/i13?utm_source=NonMember&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CEN&referral=3128A3C1-09C1-4E47-A932-D25089D34C56
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/scholen-open-of-dicht-wat-zegt-de-wetenschap-750927/
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/scholen-open-of-dicht-wat-zegt-de-wetenschap-750927/
https://nos.nl/artikel/2329121-bepaalde-coronamaatregelen-mogelijk-nog-maanden-van-kracht.html
https://nos.nl/artikel/2329121-bepaalde-coronamaatregelen-mogelijk-nog-maanden-van-kracht.html
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Voor de sterftecijfers is er nu een link naar de CBS website. Daar is o.a. een kaart van 
Nederland te vinden, met daarbij de gemeenten, per gemeente is dan op te zoeken per 
week hoeveel de sterfte afwijkt van het gemiddelde. Niet verrassend is dat deze gegevens 
sterk overeenkomen met het aantal ziekenhuisopnames. In een aantal gemeentes ligt het 
de laatste weken 5x boven het gemiddelde, in een flink aantal gemeentes is het ook lager 
dan het gemiddelde omdat we te maken hebben met een rustig influenza seizoen. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/16/naar-verwachting-5-000-mensen-overleden-in-tweede-
week-april-2020 

 
  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/16/naar-verwachting-5-000-mensen-overleden-in-tweede-week-april-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/16/naar-verwachting-5-000-mensen-overleden-in-tweede-week-april-2020
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Coronajournaal 18 april 
 
Voor wie toe is voor een optimistisch verhaal over de economie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/16/zo-teer-is-onze-economie-niet-a3996968 

want verhalen over de negatieve gevolgen zijn in de overhand, zoals hier 
https://www.volkskrant.nl/economie/hoelang-houden-we-de-lockdown-nog-vol-vijf-vragen-over-
de-economische-gevolgen~b08f98a9/ 

 
Met mondkapjes had ik met gemak een heel journaal kunnen vullen. Het idee om een 
centraal inkoopbureau te starten klonk leuk, maar waar ze in Spanje elke metro bezoeker 
een mondkapje geven was het hier in de zorg nog behelpen (nog steeds?). 
En nog steeds is niet duidelijk of het helpt: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doe-maar-wel-doe-maar-niet-het-mondkapje-
onder-de-loep~b51113c8/ 

Ik vond dat Rosanne Hertzberger een paar weken geleden te veel nadruk legde op testen en 
te weinig op bijvoorbeeld mondkapjes, maar nu zijn de mondkapjes door haar ook als 
interessant onderwerp ontdekt. In haar nu wel bekende stijl van overdrijving doet ze het 
voorkomen of van Dissel en het RIVM helemaal niets zien in mondkapjes, terwijl ik hem toch 
heb horen zeggen dat mondkapjes bij de exit strategie echt worden meegenomen (zijn 
tandarts gebruikt het al voor de crisis vertelde hij). En het bagatelliseren van een onjuist 
gebruik is onverantwoordelijk als je het verhaal hebt gehoord van Andreas Voss, hoogleraar 
infectieziekten Nijmegen op Nieuwsuur. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/18/schijnveiligheid-zal-wel-ik-zet-zon-mondkapje-op-a3997115 

 
In het verleden had men ook al PBM’s zoals blijkt uit het verhaal van de pestdokter 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-symbool-van-sociale-afstand-is-de-
snaveldokter~beb65ca3/ 

 
Ionica Smeets in de Volkskrant schrijft over wiskunde, maar in deze tijden maakt ze ook wel 
uitstapjes. Ze is op zoek naar iets vrolijks, en ze komt met een strip die het nu eens bekijkt 
van het standpunt van het virus dat zich zorgen maakt over het resistent worden van de 
mens: 
https://m.xkcd.com/2287/ 

 
Huub attendeert me op een interview door Jort Kelder met van Helsloot. In het begin vond 
ik dat van Helsloot nog wel een goed verhaal had, in elk geval leek het me wel terecht dat 
ook de negatieve gevolgen moeten worden meegenomen. 
We hebben hem een tijdje niet gehoord maar hij krijgt nu weer “praatjes”. Hij zegt nu dat 
hij achter het RIVM stond, maar in het vervolg van het gesprek is er weinig van te merken 
dat hij het RIVM steunde, nu in elk geval niet meer. Het gaat steeds maar weer om het 
aantal doden, dat die doden oud zijn, de 80 jaar komt weer voorbij, dat ze dik zijn hoor ik nu 
even niet, dat het nauwelijks gewonnen levensjaren zijn, enz. enz. 
Dit gaat voorbij aan het feit dat in elk geval in Nederland er nauwelijks 80 plussers op de ic 
komen en dat als we het virus hadden “losgelaten” niet alleen de ic’s en ziekenhuizen maar 
de samenleving als geheel volkomen zou zijn ontwricht (punt van de Britse statisticus van 
gisteren). Nog even afgezien van wat de rest van Europa ervan had gevonden (we hadden 
nu al problemen met België). 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/16/zo-teer-is-onze-economie-niet-a3996968
https://www.volkskrant.nl/economie/hoelang-houden-we-de-lockdown-nog-vol-vijf-vragen-over-de-economische-gevolgen~b08f98a9/
https://www.volkskrant.nl/economie/hoelang-houden-we-de-lockdown-nog-vol-vijf-vragen-over-de-economische-gevolgen~b08f98a9/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doe-maar-wel-doe-maar-niet-het-mondkapje-onder-de-loep~b51113c8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doe-maar-wel-doe-maar-niet-het-mondkapje-onder-de-loep~b51113c8/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/18/schijnveiligheid-zal-wel-ik-zet-zon-mondkapje-op-a3997115
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-symbool-van-sociale-afstand-is-de-snaveldokter~beb65ca3/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-symbool-van-sociale-afstand-is-de-snaveldokter~beb65ca3/
https://m.xkcd.com/2287/
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https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/535187-prof-ira-helsloot-het-is-een-
debiele-lockdown 

 
Het artikel van vandaag is voor mij een artikel uit de NRC, dat de eigenschappen van dit 
corona virus behandelt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/we-hebben-een-neus-voor-dit-nieuwe-coronavirus-
a3997072 

Een bevestiging dat ACE2 receptoren in cellen de plek is waar het virus “aanmeert”. Wat dat 
betreft lijkt het op SARS-1 en niet op MERS. De “spike” van het virus landt op de ACE2 
receptor waarna een eiwit splitsend enzym (protease) op komt draven (uit het lichaam 
neem ik aan, verderop in het artikel is de zoektocht naar cellen beschreven met zowel ACE2 
receptoren als dit eiwit). Het bovenste stuk van de spike (“kop”) gaat eraf en er ontstaat 
contact tussen de membranen van de cel en het virus en vervolgens komt het virus via een 
blaasje binnen in de cel (endocytose). 
Het bijzondere is dat de spike 3 verschillende “koppen” heeft, en dat dat een reden kan zijn 
dat het immuunsysteem moeite heeft om de “goede” kop te vinden. 
De combinatie van ACE2 en het eiwit splitsend enzym komt voor in de cellen van de 
longblaasjes, maar ook in de neus, ogen, mondholte, keel en darmen. Het zijn (behalve 
misschien de darmen) de bekende aangrijpingspunten van het virus. Wat betreft de 
darmen, het virus is ook gevonden in de faeces, en ik herinner me van het artikel de eerste 
100 patiënten in Tilburg dat ca 30% darmklachten had (opgezocht: 33/100, zie journaal 10 
april). 
In het artikel wordt verwezen naar een onderzoek (Erasmus MC) bij makaken waarbij de 
resultaten gevonden bij corona virus (SARS-2) zijn vergeleken met historische SARS-1 
resultaten. Wat opviel was dat in tegenstelling tot SARS-1 zonder klinische verschijnselen 
het virus SARS-2 al via keel/neus wordt uitgescheiden, iets wat ook bij mensen optreedt. 
Als hypothese wordt gesteld dat als het virus de route via de neus aflegt, het enige tijd duurt 
voordat het in de longen terecht komt, wat een reden zou kunnen zijn dat een groot deel 
van de infecties mild verloopt. Als ondersteuning wordt aangevoerd het feit dat neuscellen 
veel ACE2 receptoren bevatten, die mogelijk dienen als vooruitgeschoven post om het 
afweersysteem in hel lichaam te waarschuwen voor komend onheil. De cellulaire afweer 
zou dan al in actie komen voordat de antilichaam productie op gang komt. 
Als het virus eenmaal in de longen terecht komt dan kan. Het lichaam zo heftig reageren dat 
het lichaam dit niet meer aankan. 
Er is ook nog een alternatief scenario, waarbij zoveel ACE2 receptoren bezet raken dat een 
andere functie van deze receptoren ontregeld raakt (het remmen van bradykinine) zodat 
bloedvaatjes gaan lekken. Een experimentele therapie, met als doel remming van 
bradykinine lijkt effect te hebben (wel heel voorlopig, n=5). 
In het artikel wordt nog gewezen waarom ouderen gevoeliger zijn, en de man/vrouw 
verhouding. Een mogelijke verklaring is er nog niet. Voorlopig houd ik het op het verhaal van 
David Spiegelhalter (zie gisteren). 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/16/science.abb7314 

 
Jep stuurt me een artikel over de werking van remdesivir (RDV) 
https://www.jbc.org/content/early/2020/04/15/jbc.RA120.013679 

Dit is een samenvatting, van hieruit kun je doorklikken naar het oorspronkelijke arikel van 
16 pagina’s, erg technisch allemaal, gaat Jep boven de pet en ik ben bang dat dat ook voor 
mij geldt. Paar interessante punten uit het artikel: uit vorig onderzoek is gebleken dat RDVin 

https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/535187-prof-ira-helsloot-het-is-een-debiele-lockdown
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/535187-prof-ira-helsloot-het-is-een-debiele-lockdown
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/we-hebben-een-neus-voor-dit-nieuwe-coronavirus-a3997072
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/we-hebben-een-neus-voor-dit-nieuwe-coronavirus-a3997072
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/16/science.abb7314
https://www.jbc.org/content/early/2020/04/15/jbc.RA120.013679
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proefdieren (muizen, transgeen waarschijnlijk, en daar heb je ze weer, de makaken), wel 
werkt bij SARS-1 maar niet bij MERS. Op cellen is al aangetoond dat RDV ook werkt tegen 
SARS-2 en uiteraard wordt het nu ook getest op proefdieren maar die resultaten zijn er nog 
niet. Inmiddels is het natuurlijk ook al toegepast bij de mens dus daar mogen we zo 
langzamerhand ook wel resultaten van verwachten. 
Dit artikel gaat over het werkingsmechanisme van RDV, en het blijkt veel selectiever te 
werken op de reproductie van het RNA in vergelijking met de andere virusremmers zoals 
ritonavir, gebruikt in Tilburg 
 
Huub stuurt een mooi interview met hoofdmodelleur Jacco Wallinga, zie PDF. Hij voldoet 
geheel aan het beeld wat we hebben van dit type rekenaars, beetje verlegen en 
publiciteitsschuw. Dit is hem echt overvallen. 
De vraag komt waarom de effectieve R (niet de Ro, het blijkt dat ik deze helemaal verkeerd 
heb gebruikt, overal waar Ro in mijn journaal staat moet het de effectieve R zijn) de 
effectieve R dus, 2 weken geleden veel lager was ingeschat dan nu. Aanpassing aan nieuwe 
gegevens en bijwerken van het model. 
Kan het model niet gepubliceerd worden? Daar komt niet echt een duidelijk antwoord op, 
te druk met verwerken resultaten. 
 
Vandaag naar Urk om voor het Trefpunt na te gaan wat we moeten doen om van de 1,5 
meter samenleving ook voor het Trefpunt een werkbaar geheel te maken. Een eerste 
gesprek met Mart van Lieburg, zodra dat kan komt er een vergadering met de partners. 
Mart is in de huidige situatie attent op naleving van de regels, 4.000 euro boete bij 
overtreding is jammer. We parkeren de auto’s niet bij elkaar. Maatregelen vallen uiteen in 
afstand houden (bijvoorbeeld stoelen weg / uit elkaar, eten in shifts) en hygiëne (papieren 
handdoek dispensers in plaats van handdoeken in toiletten en keukens, desinfectie 
leuningen enz). Wij hebben (farmacie, Foksdiep 6) nog heel veel thermometers, evenals de 
verpleegkunde. Wel allemaal met kwik. 
 
Tot nu toe heb ik de politiek redelijk buiten dit journaal kunnen houden, maar dat wordt wel 
steeds moeilijker nu er veel kritische geluiden over die landen komen die geen vrije pers 
hebben, zoals China waarbij het dodental gisteren in Wuhan met 50% naar boven werd 
bijgesteld. Misschien iets voor morgen. 
 
RIVM cijfers: 
Geen tijd voor uitgebreide bestudering maar de ervaring leert dat het van dag tot dag ook 
weinig zin heeft, dat kan rustig een keer worden overgeslagen. 
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Coronajournaal 19 april 
 
Nu de regering dinsdag opening van zaken geeft wat betreft een versoepeling van de 
maatregelen verschijnt er een hele serie berichten om sneller of juist langzamer te 
versoepelen. 
Dat maatschappelijke druk helpt bleek wel toen het OMT geen schoolsluiting wilde maar de 
regering toch overstag ging o.a. onder druk van de medisch specialisten. 
Binnen het onderwijs is men ernstig verdeeld, van heel positief om weer te beginnen tot 
heel negatief. Ik heb gekeken welke kant het zou kunnen opgaan. 
De burgemeester van Nijmegen benadrukt dat versoepeling voor jongeren nodig is, zonder 
specifiek in te gaan wat dat kan inhouden 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/bruls-versoepel-coronamaatregelen-voor-jongeren-na-28-
april-want-zij-kunnen-niet-langer-thuisblijven~a3d49faf/?referrer=https://www.google.com/ 

Het Parool denkt te weten welke kant het uitgaat 
https://www.parool.nl/nederland/experts-koersen-af-op-advies-basisscholen-open-middelbare-
scholen-nog-niet~bd7ddb46/ 

Een reden volgens het Parool om een onderscheid te maken, en het vervolgonderwijs nog 
even niet te laten beginnen is het bovenregionale karakter, dwz dat je kans hebt dat bij een 
besmetting het virus zich over een groter gebied kan verspreiden. 
Voor de rest van de maatschappij verwacht ik dat het een “intelligente exit” strategie wordt 
en dat net zoals bij de intelligente lockdown een beroep wordt gedaan op het gezond 
verstand. Met als uitgangspunten de 1,5 meter en verhoogde hygiëne zouden we bij het 
Trefpunt toch weer moeten kunnen starten, zoals gisteren al even gemeld. 
Voor de delen waar de 1,5 meter niet altijd gehandhaafd kan worden, zoals onvergelijkbare 
zaken als de kapper openbaar vervoer en het vliegtuig ben ik benieuwd welke rol 
bijvoorbeeld mondkapjes gaan spelen in de adviezen. 
 
Dat ook internationaal de mondkapjes een “hot topic” zijn blijkt wel uit het lijstje van meest 
gelezen artikelen in de BMJ (British Medical Journal). Op 1,2 en 3 staan artikelen over 
mondkapjes. Baat het niet, het schaadt ook niet is de strekking van alle 3. (iets naar 
beneden scrollen, bij “most read”) 
https://www.bmj.com/coronavirus 

 
 Op OVT, radio 1 een verhaal over het beademingsapparaat dat is ontwikkeld door 
studenten Delft. Het is op basis van een apparaat uit de jaren 60 uit Boerhaave. Nu het 
allemaal wel meevalt hier in Nederland leek me dat verdere ontwikkeling niet nodig is maar 
er schijnt belangstelling te zijn vanuit het buitenland 
https://rijksmuseumboerhaave.nl/Museaal-beademingsapparaat-van-snelkookpan-en-fietsnaaf-
inspireert-studenten/ 

 
Al een tijdje terug kreeg ik van Bart de link naar een oorspronkelijk Chinees werk, “The 
corona virus handbook. 101 science based tips that could save your life” 
https://www.alexandru-mischie.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Coronavirus-Prevention-
Handbook-101-Science-Based-Tips.pdf 

met achterin informatie van de Amerikaanse CDC, die is niet up to date, daarvoor moeten 
we zijn bij 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/bruls-versoepel-coronamaatregelen-voor-jongeren-na-28-april-want-zij-kunnen-niet-langer-thuisblijven~a3d49faf/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/bruls-versoepel-coronamaatregelen-voor-jongeren-na-28-april-want-zij-kunnen-niet-langer-thuisblijven~a3d49faf/?referrer=https://www.google.com/
https://www.parool.nl/nederland/experts-koersen-af-op-advies-basisscholen-open-middelbare-scholen-nog-niet~bd7ddb46/
https://www.parool.nl/nederland/experts-koersen-af-op-advies-basisscholen-open-middelbare-scholen-nog-niet~bd7ddb46/
https://www.bmj.com/coronavirus
https://rijksmuseumboerhaave.nl/Museaal-beademingsapparaat-van-snelkookpan-en-fietsnaaf-inspireert-studenten/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/Museaal-beademingsapparaat-van-snelkookpan-en-fietsnaaf-inspireert-studenten/
https://www.alexandru-mischie.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Coronavirus-Prevention-Handbook-101-Science-Based-Tips.pdf
https://www.alexandru-mischie.com/wp-content/uploads/2020/03/The-Coronavirus-Prevention-Handbook-101-Science-Based-Tips.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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Ik heb deze link doorgestuurd naar Tsji, die de ontwikkelingen in China (en dan niet alleen 
corona) nauwlettend volgt. Zij kent dit soort publicaties, de Chinese overheid gebruikt de 
corona-crisis ook om propaganda te voeren. Ook Jack Ma, eigenaar van Alibaba doet 
hieraan mee, waarschijnlijk onder goedkeuring van het regime, Tsji stuurde me 
https://covid-19.alibabacloud.com 

Ik heb niet alle handboeken van Jack Ma doorgenomen, wel de “101 science based tips” 
(zijn er overigens 92). Veel verrassingen geeft dit boek niet, wel handig om alles bij elkaar te 
hebben. Als in verpleeghuizen de hygiëne voorschriften zouden zijn gehandhaafd dan…. 
Wel curieus om 17 Chinese kruiden bij tip 72 te zien die kunnen worden gebruikt tegen een 
corona infectie. 
Hoe hier nu een positie in te nemen. De Chinese overheid speelt duidelijk geen open kaart, 
en zet de corona crisis ook politiek in, van de andere kant gebruikt Trump het anti-China 
sentiment voor zijn herverkiezingscampagne en zet de WHO subsidie stop. 
Zolang de vrije pers in de VS functioneert weten we in elk geval wat daar gebeurt. Wat 
betreft China vind ik het stuk van Ruben Terlou onheilspellend: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/ruben-terlou-al-die-leugens-van-china-ik-ben-het-zo-zat-
a3997065 

 
Van Toon Kerkhoff, auteur van het boek over behandeling van de pest in de Nederlanden 
vóór 1800, zie mijn journaal van 29 maart, kreeg ik de vraag of ik aandacht wilde geven aan 
“gevaarlijke goederen”, een belangrijk item bij bestrijding v an een pestepidemie. Moeten 
we behalve de befaamde druppeltjes ook ons zorgen maken voor andere mogelijkheden van 
infectie. 
In het verhaal komen o.a. kleding, haar, schoeisel aan bod, met als conclusie dat het 
onwaarschijnlijk is dat deze een rol spelen bij besmetting. Maar in contact met een zieke is 
het anders omdat het dan om grote hoeveelheden gaat (artikel gaat niet in op de 
mogelijkheid dat iemand geïnfecteerd is zonder symptomen. De virus “load” zal dan echter 
klein zijn). 
 Indertijd zijn met SARS-1 ervaringen opgedaan over besmetting door contact met oa 
liftknoppen en leuningen herinner ik mij. Op harde oppervlakken schijnt het virus lang te 
kunnen overleven, maar het is wel sterk afhankelijk van de concentratie 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-
newspaper-packages-mail-
infectious.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=117924972&imp_id=594693561&action=click
&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage 

 
Van Tsji een verhaal waaruit mogelijke effecten op de hersenen wordt beschreven, niet 
lezen vlak voor slapen gaan: 
https://www.afp.com/en/news/3954/confusion-seizure-strokes-how-covid-19-may-affect-brain-
doc-1qo2w12 

 
Bij OP1 vaste gast Ab Osterhaus in debat met Maurice de Hondt. De laatste had ontdekt dat 
in gebieden met een lage relatieve vochtigheid naar verhouding meer besmetting plaats 
vindt dan in streken met een hoge. Zie de website van Maurice 
https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheid-op-de-verspreiding-van-het-
covid-19-virus/ 

Osterhaus gaf aan dat de invloed van relatieve vochtigheid niet moet worden overdreven. 
Toen de Hondt aankwam met het verschil New York (lage RV) en Californië (hoge RV) was 

https://covid-19.alibabacloud.com/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/ruben-terlou-al-die-leugens-van-china-ik-ben-het-zo-zat-a3997065
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/ruben-terlou-al-die-leugens-van-china-ik-ben-het-zo-zat-a3997065
https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=117924972&imp_id=594693561&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=117924972&imp_id=594693561&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=117924972&imp_id=594693561&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/17/well/live/coronavirus-contagion-spead-clothes-shoes-hair-newspaper-packages-mail-infectious.html?algo=identity&fellback=false&imp_id=117924972&imp_id=594693561&action=click&module=Smarter%20Living&pgtype=Homepage
https://www.afp.com/en/news/3954/confusion-seizure-strokes-how-covid-19-may-affect-brain-doc-1qo2w12
https://www.afp.com/en/news/3954/confusion-seizure-strokes-how-covid-19-may-affect-brain-doc-1qo2w12
https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheid-op-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus/
https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheid-op-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus/
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het makkelijk scoren voor Osterhaus door op te merken dat quarantaine maatregelen in 
New York veel later zijn genomen dan in Californië (had de metro en relatief arme bevolking 
nog wel bij gekund). 
Toevallig kwam ik een artikel tegen waaruit mogelijk blijkt dat de Hondt een punt heeft. 
Virussen worden ingedeeld in 2 typen, die met een omhulsel (“envelop”), en die zonder. 
Met een omhulsel zijn virussen meer resistent tegen bijvoorbeeld antiseptica, kunnen 
makkelijker het immuunsysteem ontwijken en komen makkelijker de cel in en weer uit. 
Evolutionair zijn ze een stap verder dan de virussen zonder envelop. Corona, influenza, 
ebola allemaal virussen met een envelop. 
In een onderzoek van lang geleden is een corona (verkoudheids) virus vergeleken met polio 
(geen envelop) en de stabiliteit bij verschillende RV bleek omgekeerd: corona blijft lang 
leven bij relatief lage RV (optimum 50%), zie tabel 2: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509683/ 

Uit het onderzoek blijkt ook dat in elk geval dit onderzochte corona virus veel stabieler is bij 
lagere temperaturen. 
 
Huub stuurt me een artikel in de NRC van Cecile Janssens, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/valse-testen-a3997068 

Zij is hoogleraar “translationele epidemiologie”. Geen idee wat dat betekent, maar wanneer 
ik haar vorige kolom zie dan zie ik iets wat wel heel erg specialistisch is 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/experts-met-meningen-en-experts-met-feiten-a3993701 

De helft van het eerste artikel gaat over de verwarring betreffende “vals positief”, “vals 
negatief”, de test op virus (PCR) en de test op antilichamen. In een reactie op een artikel 
bleek zij een en ander door elkaar gehaald te hebben. Ik heb het wel eens proberen uit te 
leggen, mocht het niet duidelijk zijn dan kan dit artikel zeker helpen. 
De andere helft gaat over vals positief / vals negatief in het kader van de contact-app die 
minister de Jong supersnel wil invoeren. Janssens is bang voor veel vals-positief, ik dacht dat 
ze doelt op het feit dat met de gekozen techniek (blue tooth) je een signaal krijgt als je 
binnen x meter van iemand bent geweest, zelfs als daar een muur heeft tussen gestaan. 
Maar zij bedoelt het meer algemeen, de kans dat je op die manier iemand vindt die ook 
uiteindelijk corona heeft schat ze laag in. En zij vreest daarmee grote onnodige druk op de 
gezondheidszorg. 
Ik volg het van een verre afstand maar voorlopig lijkt mij dat de kans klein dat invoering van 
een app op basis van de voorwaarden van de regering lukt succesvol. Mij lijkt dat het 
realistischer is om uit te gaan van apps die al bewezen hebben goed te werken, en dan maar 
in te leveren op privacy. Als je een mobiele telefoon hebt worden je locatiegegevens 
sowieso opgeslagen heb ik begrepen, verder is ieder vrij om de app te installeren. De laatste 
weken ophokplicht waren een veel grotere inbreuk op de privacy dan welke app dan ook. 
In Nieuw-Zeeland kiest men voor een “low tech” oplossing, namelijk het bijhouden van een 
dagboek. Dat lijkt me een mooie oplossing die op korte termijn is in te voeren. 
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/nieuw-zeelandse-premier-houd-een-dagboek-bij-tijden-coronacrisis 

 
RIVM cijfers 
Heel lage ziekenhuisopnames en sterfte, maar het zijn weekendcijfers. Wachten op dinsdag. 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509683/
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/experts-met-meningen-en-experts-met-feiten-a3993701
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/nieuw-zeelandse-premier-houd-een-dagboek-bij-tijden-coronacrisis
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Coronajournaal 20 april 
 
De mondkapjes zullen voorlopig niet meer uit het straatbeeld zijn weg te denken. Tekenend 
is het commentaar in de NRC, die nu eens niet alleen van een columnist komt maar tot 
stand is gekomen “in samenspraak met de Hoofdredactie”. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/20/huis-tuin-en-keuken-kapjes-kunnen-zinvol-zijn-a3997219 

Ben benieuwd hoe het RIVM / de regering hierop gaat reageren. 
Mij lijkt het verstandig dat helder de voors en tegens tegen elkaar worden uitgezet, en wat 
de “best practices” zijn wat betreft het dragen, wisselen en eventueel hergebruik en zolang 
er schaarste is hoe je het beste zelf een mondkapje kunt maken. 
Voor noodzakelijke contacten binnen de 1,5 meter verwacht ik wel dat het RIVM een rol ziet 
voor de mondkapjes. Maar voor het overige zal het wel aan de “intelligente burger”, in het 
kader van de intelligente exit strategie wordt overgelaten om een keuze te maken. 
Wat ik zelf bijvoorbeeld zou willen weten is wat de kans is om via de ogen besmet te raken. 
Bij corona verpleegkundigen zie ik altijd een veiligheidsbril of een nog groter masker voor 
het gezicht. Bij mondkapjes lijkt mij besmetting van de ogen, als je het mondkapje dat wat is 
afgezakt weer goed rond je neus probeert te krijgen een reeële optie. 
Er zijn geluiden dat besmetting via de neus een mildere reactie geeft, zou het dan niet beter 
zijn alleen die mondkapjes te gebruiken die inderdaad alleen de mond bedekken, en niet de 
neus? Op die manier voorkom je ook in veel gevallen besmetting via de ogen. 
Daar pleit dan weer tegen dat mondkapjes, als ze al werken, dat vooral doen om besmetting 
van anderen te voorkomen, en besmetting via de neus is zeker een punt. 
Goede voorlichting dus nodig, en niet alleen het punt dat mondkapjes een onterecht gevoel 
van veiligheid geven. Dat argument is ook wel gebruikt bij de introductie van air bags, die 
zouden een roekelozer rijstijl veroorzaken. Toch zijn ze ingevoerd. 
Huub heeft nog een artikel dat de verschillende mogelijkheden voor versoepeling verkent: 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/maatregelen-versoepelen-deze-
opties-liggen-voor-de-hand-751624/ 

 
Hoe ga ikzelf straks met meer vrijheid om (want dat staat er toch aan te komen). Ik kan over 
het algemeen goed de 1,5 meter aanhouden, en ik ga al jaren niet naar de kapper. En mijn 
tandarts heeft een mondkapje. Ook naar de supermarkt zou ik geen mondkapje gebruiken. 
Voor Tanya ligt dat anders, zij zou dat wel doen. Maar in een restaurant wordt dat wel 
lastig. 
Voor mij ligt de grens bij het openbaar vervoer, waar op dit moment die 1,5 meter moeilijk 
is te handhaven. Als het moet zou ik dan een mondkapje gebruiken maar voorlopig houd ik 
het op de auto. 
 
Gisteren me toch laten verleiden om iets over de politiek met China en de VS als 
kemphanen te schrijven. 
Wat corona allemaal gaat betekenen in de machtsverhoudingen in de wereld ga ik niet op 
speculeren, “schoenmaker blijf bij je leest”, maar ik vond dit artikel dat Tsji me stuurde 
evenwichtig en interessant 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-15/pandemic-wont-make-china-
worlds-leader 

En ik kan dan toch ook niet om Lubach – de laatste uitzending van dit seizoen – heen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/20/huis-tuin-en-keuken-kapjes-kunnen-zinvol-zijn-a3997219
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/maatregelen-versoepelen-deze-opties-liggen-voor-de-hand-751624/
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/04/maatregelen-versoepelen-deze-opties-liggen-voor-de-hand-751624/
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-15/pandemic-wont-make-china-worlds-leader
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-15/pandemic-wont-make-china-worlds-leader
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Dit onderwerp kwam op de bekende wijze van Lubach minder subtiel aan de orde, maar wel 
heel duidelijk. Meest onthullend vond ik wel hoe een WHO official (een Canadees geloof ik) 
reageerde op een vraag hoe het nu met Taiwan zat, en hoe het hoofd van de WHO de 
Chinese leider Xi naar de mond sprak. De opnames van de Chinese wet markets was 
tamelijk weerzinwekkend. Dat hier zomaar weer een virus kan opduiken, daar hoef je geen 
viroloog voor te zijn. 
Het onderdrukken van de vrije pers, het vervolgen van een arts die als eerste de noodklok 
luidt, onaanvaardbaar. Maar dat de vrijheid om te zeggen wat je wilt zijn schaduwkanten 
heeft kwam in dezelfde uitzending van Lubach naar voren. In Nederland heeft iemand 
filmpjes op Youtube gezet waarin “duidelijk” het verband wordt gelegd tussen 5G en 
corona. Een filmpje is 700.000 keer bekeken, deze dame heeft 250.000 volgers. Een 
engelstalige versie is miljoenen keren bekeken. 
 
Nog even terug naar de 5G idioten. Nu we overspoeld worden door Youtube Facebook 
Twitter Instagram enz. moet op scholen veel meer aandacht worden gegeven hoe je “fake 
news” kunt onderscheiden van harde feiten. 
Misschien dat voorbeelden uit de geschiedenis kunnen leren hoe bepaalde ideeën lang, 
soms wel duizenden jaren kunnen overleven terwijl deze achteraf op drijfzand berustten. 
Voorbeeld uit de geneeskunde is de “humorenleer”, vooral door Galenus uitgewerkt. Komt 
er in het kort erop neer dat er een evenwicht moet zijn tussen de 4 “sappen”, bloed, slijm, 
gele gal en zwarte gal. Bij koorts was er al gauw een teveel aan bloed, en dat werd dan 
afgetapt door het aderlaten. We weten nu dat het alleen bij een heel zeldzame 
stofwisselingsstoornis een goede therapie is, in alle andere gevallen werkt het juist 
verzwakkend. Toch heeft het bijna 2000 jaar geduurd voordat dit inzicht is geland. 
Wat influenza betreft: na de ontdekking van bacteriën vond men bij grieppatiënten vaak 
een bepaalde bacterie, die werd aangezien als de veroorzaker en daarom de naam Bacillus 
influenzae kreeg. In de jaren 30 vond men dat een virus de oorzaak was. Inmiddels heet 
deze bacterie Haemophilus influenzae. 
 
RIVM cijfers 
Nog weer flink lager dan gisteren, maar morgen komt dan mogelijk weer de domper 
vanwege het weekend effect. 
Omdat ik geïnteresseerd ben in welke delen van het land ik weinig risico loop, en waar 
meer, probeer ik hier wat “vingeroefeningen”. 
Het aantal opgenomen patiënten wordt met dalende aantallen steeds minder interessant, 
mijn aandacht gaat nu meer uit naar het aantal voor het eerst positief geteste personen. 
De cijfers van vandaag geven, als ik de uitersten neem, voor Friesland 3 nieuwe patiënten en 
voor Noord-Brabant 163. Ook Limburg en Noord- en Zuid Holland scoren hoog. Dit zijn dus 
grote verschillen. Maar binnen provincies zijn er op gemeentelijk niveau nog grotere 
verschillen. 
Elke dag geeft het RIVM een landkaart met gemeentegrenzen en als je aanklikt krijg je voor 
die gemeente het aantal ziekenhuisopnames, uitgedrukt per 100.000 inwoners. Als je het 
aantal inwoners kent weet je dus hoeveel patiënten voor die gemeente in het ziekenhuis 
zijn beland. 
Omdat er ca 9300 ziekenhuispatiënten zijn, betekent dat een gemiddelde van ca 52 per 
100.000 inwoners. Die grote verschillen per gemeente komen al tot uiting in de kaart, met 
wit als er helemaal geen patiënt is opgenomen, tot diepblauw als het boven de 160 ligt. 
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https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

 
Voor de grote steden geldt dat het allemaal wel zo rond die 52 ligt, ook voor Eindhoven 
geldt dat, met 60 (iets lager dan Lelystad met 62 zelfs). Kampioen is hier Groningen dat 
ondanks Vindicat nog geen 7 scoort. Geen wonder dat men daar track en trace heeft 
kunnen volhouden. 
Allemaal mooi natuurlijk, maar het zijn cumulatieve cijfers, het geeft geen beeld van hoe het 
er nu voorstaat. Hebben de diepblauwe gemeenten het nu onder controle, zijn er 
gemeenten die nu over de afgelopen periode goed scoorden, nu juist problemen? 
Als we dat zouden willen weten dan moeten we per dag zelf per gemeente dit gaan 
bijhouden, door per dag de wijziging in het aantal bij te houden. Zou mooi zijn als het RIVM 
dat leverde. 
Beter nog zou zijn een opgave per gemeente van het aantal positief getesten. Vergeleken 
met het aantal ziekenhuisopnames dat nu sterk is gedaald is het aantal positief getesten 
altijd nog behoorlijk hoog, geeft een realistischer beeld van het aantal besmette personen 
en bovendien geeft het eerder een signaal wanneer het de verkeerde kant uitgaat. 
Dan moet wel iedereen die bij de huisarts komt met mogelijke verschijnselen, ook 
inderdaad worden getest, zoals dat in de noordelijke provincies al steeds het geval is 
geweest. In Noord-Brabant was dat niet zo. In de tabel hieronder heb ik voor deze provincie 
wekelijks het aantal positief getesten en de ziekenhuisopnames uit de tabel gehaald. Van 
half maart tot eind maart werden kennelijk alleen de ernstige gevallen getest want het 
merendeel ging het ziekenhuis in. Dat is nu wel anders: 
 

datum # getest positief 
(ca) 

# ziekenhuisopname 
(ca) 

12 /3  60 25 

19 /3 130 100 

26 / 3 250 150 
2/4 200 50 

9/4 200 25 

16/4 200 20 
 
De grote verschillen in besmettingen per provincie en gemeente hebben wat mij betreft ook 
invloed of ik mij wel of niet op mijn gemak zou voelen. Op pagina 1 heb ik aangegeven hoe 
ik nadat de maatregelen allemaal wat zijn afgezwakt, zal omgaan met de grotere 
bewegingsvrijheid. 
Als ik een “weekendje weg” zou willen, zou ik nu liever naar Groningen gaan dan naar Uden. 
Dat is dan wel op basis van historische gegevens, en “resultaten uit het verleden bieden 
geen garantie voor de toekomst”. 
Voor morgen: hoe gaat het OMT om met de regionale verschillen. Basisscholen in het 
Noorden weer open, in Brabant nog dicht? 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Coronajournaal 21 april 
 
Er lekt het een en ander uit over de besluiten die de regering heeft genomen, mogelijk gaan 
de basisscholen na de mei vakantie weer van start. 
Osterhaus mag hier bij de NPO, in Op1 zijn licht over laten schijnen maar hij komt niet veel 
verder dan dat het RIVM onderzoek bij de (oorspronkelijk 100) gezinnen onvolledig is. Er is 
buitenlands onderzoek waarop het kabinetsbesluit zou zijn gebaseerd maar hij is kennelijk 
niet op de hoogte van dat onderzoek. Hier een voorbeeld (van Niek) 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/boy-with-covid-19-did-not-transmit-disease-to-
more-than-170-contacts?CMP=share_btn_link 

 
We hebben nog een NS abonnement 65plus met keuzedagen, maar van treinreizen komt 
het voorlopig niet. Daarom het abonnement opgezegd 
 
In mijn zoektocht naar regionale gegevens over ziekenhuisopnames kom ik als bijvangst in 
het Nieuwsblad van het Noorden een artikel tegen dat gaat over het versoepelen van de 
maatregelen. Hoewel het zoals bekend heel goed gaat in het noorden vindt microbioloog 
Friedrichs van het UMC Groningen dat je niet moet beginnen openen van de scholen in het 
Noorden. Als het goed gaat in het Noorden weet je niet of het in de rest van het land goed 
gaat. Hij pleit ervoor om in het midden te beginnen. 
Een merkwaardig argument, als het verantwoord is om in het midden te beginnen kun je 
tegelijkertijd ook in het Noorden starten lijkt mij: 
https://www.dvhn.nl/groningen/Microbioloog-Alex-Friedrich-van-het-UMCG-Versoepel-
coronamaatregelen-juist-niet-in-laag-besmet-Noorden-
25571392.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
Ik probeer gegevens van ziekenhuisopnames, liever nog positief getesten per gemeente te 
vinden. En dan niet een totaalcijfer, maar de ontwikkeling. Als ik ergens naar toe zou willen 
en voor mezelf een risico inschatting maken dan ben ik niet geïnteresseerd hoeveel mensen 
in totaal zijn geïnfecteerd maar hoe dat op dit moment is. 
Het RIVM publiceert dagelijks (totaal)cijfers per gemeente (te vinden op het kaartje) en als 
je dat dagelijks bijhoudt kun je de ontwikkeling volgen. Wel erg omslachtig, en ook niet met 
terugwerkende kracht te doen, tenminste ik kan dat niet vinden op de RIVM site. 
Toch heb ik in een aantal gevallen de informatie gevonden die ik zocht, ook soms het aantal 
positief getesten. De beste voorbeelden (wat ik tenminste gevonden heb) zijn Brabant en 
Flevoland. 
Beetje doorscrollen, kom je bij een grafiek met linksboven een pull-down menu waar je de 
gemeente kunt kiezen. En op de curve kun je per dag de ontwikkeling zien, voor Brabant 
https://www.bd.nl/brabant/brabant-telt-7209-officiele-coronapatienten-de-ziekenhuisopnamen-in-
kaart~ad544179/?referrer=https://www.google.com/ 

en voor Flevoland 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/180514/drie-nieuwe-coronadoden-in-lelystad-bijna-600-
besmettingen-in-provincie 

Het zijn dezelfde type grafieken, ze moeten komen van het RIVM want ze worden gelijktijdig 
met de RIVM cijfers bijgewerkt. 
 
Ook voor andere regio’s is er met enig zoeken wel iets te vinden, voor een weekendjeweg 
zouden we naar Twente kunnen 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/boy-with-covid-19-did-not-transmit-disease-to-more-than-170-contacts?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/boy-with-covid-19-did-not-transmit-disease-to-more-than-170-contacts?CMP=share_btn_link
https://www.dvhn.nl/groningen/Microbioloog-Alex-Friedrich-van-het-UMCG-Versoepel-coronamaatregelen-juist-niet-in-laag-besmet-Noorden-25571392.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dvhn.nl/groningen/Microbioloog-Alex-Friedrich-van-het-UMCG-Versoepel-coronamaatregelen-juist-niet-in-laag-besmet-Noorden-25571392.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dvhn.nl/groningen/Microbioloog-Alex-Friedrich-van-het-UMCG-Versoepel-coronamaatregelen-juist-niet-in-laag-besmet-Noorden-25571392.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bd.nl/brabant/brabant-telt-7209-officiele-coronapatienten-de-ziekenhuisopnamen-in-kaart~ad544179/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bd.nl/brabant/brabant-telt-7209-officiele-coronapatienten-de-ziekenhuisopnamen-in-kaart~ad544179/?referrer=https://www.google.com/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/180514/drie-nieuwe-coronadoden-in-lelystad-bijna-600-besmettingen-in-provincie
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/180514/drie-nieuwe-coronadoden-in-lelystad-bijna-600-besmettingen-in-provincie
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https://www.tubantia.nl/enschede/voor-het-eerst-geen-nieuwe-opnames-en-sterfgevallen-
geregistreerd-in-twente~a9757a17/?referrer=https://www.google.com/ 

 
Een artikel over immuniteitstests in Elsevier gestuurd door Huub 
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/zeven-vragen-immuniteit-
204235w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=
wtK2GW14afhD6DRiZFL3 

 
En ook van Huub een artikel over de Spaanse griep, zie PDF 
 
RIVM cijfers 
Het aantal ic opnames is spectaculair gedaald met 78 terwijl dat gisteren maar 18 was. Ook 
hier waarschijnlijk een weekend effect. 
Zoals verwacht zijn zowel de ziekenhuisopnames als de sterftecijfers weer flink hoger dan 
gisteren door het weekend effect, maar de ziekenhuisopnames blijven dalen hoewel 
misschien in een iets minder tempo, zie grafiek van Niek: 

 
Het aantal ic opnames is spectaculair gedaald met 78 terwijl dat gisteren maar 18 was. Ook 
hier waarschijnlijk een weekend effect. Hoewel geflatteerd zat er een keer een forse daling 
aan te komen, in de “hoogtijdagen” ging het met 100 omhoog terwijl nu nauwelijks nog 
patiënten op de ic terecht komen. 
 
  

https://www.tubantia.nl/enschede/voor-het-eerst-geen-nieuwe-opnames-en-sterfgevallen-geregistreerd-in-twente~a9757a17/?referrer=https://www.google.com/
https://www.tubantia.nl/enschede/voor-het-eerst-geen-nieuwe-opnames-en-sterfgevallen-geregistreerd-in-twente~a9757a17/?referrer=https://www.google.com/
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/zeven-vragen-immuniteit-204235w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=wtK2GW14afhD6DRiZFL3
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/zeven-vragen-immuniteit-204235w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=wtK2GW14afhD6DRiZFL3
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2020/04/zeven-vragen-immuniteit-204235w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=wtK2GW14afhD6DRiZFL3
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Coronajournaal 22 april 
 
Er was al het nodige uitgelekt dus het verhaal van Rutte was niet echt een verrassing. Van 
Dissel ging uitvoerig in op de (voorlopige) resultaten van het Nederlandse onderzoek en wat 
er bekend is vanuit het buitenland. Daar was weinig tegen in te brengen, en wel zo dat er nu 
stemmen opgaan die de schoolsluiting overbodig verklaren. En Rutte is natuurlijk de kop van 
Jut: 
We zijn alweer snel vergeten dat, met name na de stellingname van de medisch specialisten 
een andere beslissing onmogelijk was. 
Epidemiologie is (ook) een vak, en daar hoort modellering bij. Iets wat niet besteed is aan 
Marvel Levi, die tot nu toe bij mij onder de radar is gebleven. Maar in een telefoongesprek 
met Toine Pieters wees Toine me op een artikel in Trouw waar hij zich afzette tegen de 
modelleurs. Ik kon het artikel niet vinden, wel iets in het Parool 
https://www.parool.nl/columns-opinie/die-wiskundigen-hebben-nog-nooit-een-coronapatient-
gezien~b16af16e/ 

Levi vergelijkt de modellering met astrologie, wichelroedelopen en Klazien uit Zalk. Een 
schandelijke vergelijking vind ik, laat hij (oud-bestuursvoorzitter AMC) die kwalificering 
gebruiken voor andere uitwassen in de medische hoek. Met dit soort kwalificaties voelen 
complotdenkers zich gesterkt. 
 
Bij de NPO was te gast Jan Kluytmans uit Amphia Breda en dan let ik altijd wat beter op. Ook 
nu had hij een paar goede punten. 
Allereerst de Ro (wat denk ik de Rt moet zijn). Gezien de nogal stevige maatregelen had hij 
verwacht dat deze R veel verder gedaald zou zijn geweest. En dat ben ik helemaal met hem 
eens, al wekenlang zwerft deze rond de 1. Ben benieuwd naar de nieuwe plaatjes van van 
Dissel. En omdat dat niet is gebeurd begrijpt hij dat we nu eigenlijk alleen maar de 
basisscholen weer wat ruimte geven. Hij pleit ervoor om ook met de omringende landen 
maatregelen af te stemmen, wat me een goed punt lijkt, bijvoorbeeld als toerisme en 
horeca meer ruimte gaan krijgen. Interessant was ook zijn rol in verpleeghuizen, hij blijkt 
adviseur te zijn voor een aantal verpleeghuizen in de regio en duidelijk was dat hij een grote 
rol heeft gehad in de infectiepreventie daar, al ruim voor de corona crisis. Deze 
verpleeghuizen zijn de crisis tot nu toe goed doorgekomen. Op de vraag of andere 
verpleeghuizen daar nog wat van kunnen leren kwam natuurlijk niet een direct antwoord, 
maar duidelijk is wel dat de hygiëne nogal verschilt in die branche. Geen gemakkelijke taak: 
het is moeilijker te handhaven in een verpleeghuis dan in een ziekenhuis, volgens 
Kluytmans. 
Vervolgens kwam er een college over handschoenen. Hij ziet dat handschoenen te veel 
worden gebruikt voor zelf-bescherming, ze worden bijvoorbeeld te weinig gewisseld en 
kunnen zojuist een bron van besmetting vormen voor anderen. Hij gaf de indruk dat hij 
goede handenhygiëne zeker zo belangrijk vond als mondkapjes, al wilde hij zich niet 
branden aan dit “heikele” onderwerp. Maar ik heb zo’n idee dat hij van mening is dat die 
ook te veel voor zelfprotectie worden gebruikt. 
Zo langzamerhand komt er voor mij een heldere lijn uit zijn verhalen. Weten waar je mee 
bezig bent, testen zijn prima maar hebben hun beperkingen, beschermingsmiddelen prima 
maar ze moeten niet alleen jou beschermen, en weet wat je moet doen wanneer tests of 
beschermingsmiddelen schaars zijn. 
 

https://www.parool.nl/columns-opinie/die-wiskundigen-hebben-nog-nooit-een-coronapatient-gezien~b16af16e/
https://www.parool.nl/columns-opinie/die-wiskundigen-hebben-nog-nooit-een-coronapatient-gezien~b16af16e/
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Van Freddie Schut kreeg ik een link doorgestuurd waar je de ontwikkeling van de 
besmetting per gemeente kunt volgen, zowel wat betreft geconstateerde besmettingen als 
ziekenhuisopnames. 
https://covid.smartgraph.bi 

Het duurde even voordat ik de grafieken beneden zo ver had dat ze de goede gemeente 
hadden. Wat helpt is om op beide kaartjes dezelfde gemeente aan te klikken. 
Heel nuttige site wat mij betreft van Quant Base, nog nooit van gehoord maar een jong 
bedrijf dat slimme grafieken maakt. 
 
In de meest uitgebreide studie tot nu toe is geen enkel positief effect van hydroxyquinoline 
gebleken. Niet erg verrassend: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amerikaanse-studie-trumps-wondermiddel-tegen-
coronavirus-werkt-niet~b1506fc4/ 

De bewaking van ACE in Zeewolde kan worden afgeschaald. 
 
Een ander Nederlands bedrijf heeft mogelijk wel meer succes: Pharming. Het is vooral 
bekend als pionier in de biotechnologie, met het eerste transgene dier (?): de stier Herman. 
Herman heeft een biografie, geboren 16 december 1990 in Lelystad, gestorven Leiden 2 
april 2004: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_(stier) 

Het product dat ze nu op de markt hebben heet Ruconest. Ik ken het omdat het een 
concurrent was van Cetor of Cinryze van Sanquin, en voor dit product heb ik een aantal 
jaren bij Sanquin gewerkt. Deze middelen worden gebruikt bij angio-oedeem, een plotseling 
optredende zwelling. 
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200421_49420584/leids-medicijn-komt-veelbelovend-uit-
test-bij-zwitserse-coronapatienten-groter-onderzoek-op-
stapel?utm_source=google&utm_medium=organic 

Ik heb daar zelf ook wel eens last van gehad, gelukkig alleen in het gezicht en niet in de keel, 
dat kan fataal aflopen. Het idee is dat dit middel niet het virus bestrijdt maar wel de zwelling 
die in de longen optreedt. Nog wel erg pril allemaal, getest bij 5 personen, maar wie weet. 
Het Sanquin product wordt volgens mij niet meer onder de naam van Sanquin op de markt 
gebracht, na een hoop gedoe onder andere met de FDA is het overgedragen voor de VS aan 
Baxter dat weer door Shire is overgenomen, en in Europa doet Takeda de verkoop. Maar 
misschien horen we straks toch ook nog wat van dit product dat nog wel steeds in 
Amsterdam wordt geproduceerd (uit bloedplasma) . 
 
Van Roelf Backus krijg ik een artikel toegestuurd uit Follow The Money dat gaat over 
Booking.com, dat dit bedrijf eerst een paar miljard aan aandeelhouders uitkeert via een 
slimme constructie en vervolgens de hand ophoudt. Moet ik daar iets van zeggen hier? 
Twijfelgeval, niet echt mijn expertise. Omdat ik er toch wel wat van vindt, hierbij mijn 
mening. 
Natuurlijk is dit schandelijk, alleen de misser in het verleden begaan. Nederland heeft in het 
verleden geen beste reputatie gehad en heeft dit soort roofkapitalisme weinig in de weg 
gelegd. Een geval van “boontje komt om zijn loontje” wat mij betreft, en hopelijk dat na 
deze crisis een Europese aanpak gevonden kan worden. 
 
Van Tsji krijg een artikel waarvan ze zelf zegt dat het misschien wat ver van het onderwerp 
afstaat. 

https://covid.smartgraph.bi/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amerikaanse-studie-trumps-wondermiddel-tegen-coronavirus-werkt-niet~b1506fc4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amerikaanse-studie-trumps-wondermiddel-tegen-coronavirus-werkt-niet~b1506fc4/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_(stier)
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200421_49420584/leids-medicijn-komt-veelbelovend-uit-test-bij-zwitserse-coronapatienten-groter-onderzoek-op-stapel?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200421_49420584/leids-medicijn-komt-veelbelovend-uit-test-bij-zwitserse-coronapatienten-groter-onderzoek-op-stapel?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200421_49420584/leids-medicijn-komt-veelbelovend-uit-test-bij-zwitserse-coronapatienten-groter-onderzoek-op-stapel?utm_source=google&utm_medium=organic


97 
 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/copper-virus-kill-180974655/ 

Nee, heb ik teruggemaild, dit zijn juist de verhalen waar ik enthousiast van word. Het 
verleden verbinden met het heden. We kunnen leren van de fouten in het verleden, dat 
bijvoorbeeld 2000 jaar maffe therapieën als het aderlaten stand konden houden, maar ook 
dat er wel degelijk rationele 
medische kennis was in de oudheid. 
Koper is daar een voorbeeld van. Hoewel bacteriën en virussen onbekend waren kende men 
wel de aseptische werking van koper. Een bekend recept uit de oudheid is Unguentum 
Aegyptiacum, “Egyptische zalf”. Vaak bestonden farmaceutische preparaten uit veel 
bestanddelen, soms meer dan 100 zoals bij de theriak, maar deze zalf had alleen Spaans 
groen (een koperzout van wisselende samenstelling) en honing als werkzaam bestanddeel. 
In 1990 werd het nog veterinair gebruikt, zie 
https://en.calameo.com/read/003248228dc994b2590e8 

Ook honing is weer helemaal in beeld als antiseptisch middel 
https://www.wondenwijzer.nl/media/symposium/spring_medical_514.pdf 

 
Bovenstaande gemaild naar Huub en Niek. Huub, die baalt dat hij nog steeds niet mag 
golfen terwijl de golffederatie alles had geregeld voor de 1,5 meter, vraagt of ik niet iets kan 
opnemen over de app. Die app boeit mij niet zo omdat ik niet het idee heb dat wij iets 
kunnen realiseren -nu in 4 weken - wat in de rest van de wereld nog niet is gelukt. Maar 
omdat die app zo belangrijk wordt gevonden om weer verdere stappen te kunnen 
ondernemen moet ik er toch even bij stilstaan. 
Duitsland vertrouwt niet op een app (in elk geval niet alleen maar), en gaat duizenden 
mensen inzetten om het handmatig te doen, en is ook al een hele tijd bezig met de 
voorbereidingen. Gisteren in een interview met het hoofd van alle GGD’s kwam de vraag of 
het niet verstandig is om ook dat voor te bereiden, als de app het niet mocht halen. Het 
antwoord van de GGD man stelde niet echt gerust, we schakelen wat call centers in en dan 
is het geregeld, zo kwam het over. 
 
Niek meldt dat van Dissel nu om 12.30 de 2de kamer briefing doet. Ik kijk wat later, hier zijn 
de sheets: 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_v
an_dissel_rivm_22_april.pdf 

De R – effectieve R noemde van Dissel – was half maart al onder 1, en blijft daar “hangen” 
zodat de vraag is wat de laatste harde maatregel, horeca en scholen dicht, heeft 
bijgedragen. Gisteren verdedigde van Dissel de opening van de scholen met het argument 
dat als sluiting een groot effect gehad zou hebben op de verspreiding, dat de R dan fors was 
gedaald. Hetzelfde zou dan gelden voor de horeca en zouden we richting Zweden kunnen 
opschuiven door onder voorwaarden deze weer toe te staan. Op een vraag van Baudet 
kwam trouwens naar voren dat het OMT tussentijds, ook ongevraagd, met een advies kan 
komen dat versoepeling kan inhouden. 
Van meerdere partijen kwam de vraag of het niet verstandig is een “escape” te hebben als 
het niets wordt met die app. Van Dissel had kennelijk niet de het GGD hoofd gisteren 
gehoord met zijn call centers, of hij vond het verstandiger daar maar even niets over te 
zeggen. Officieel gaat hij hier niet over en hij neemt het op met de GGD’s daar kwam het op 
neer. 
Er is nog wel meer te melden over van Dissel, zoals zijn opmerkingen over de onderzoeken 
bij kinderen, mondkapjes maar dat komt dan morgen. 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/copper-virus-kill-180974655/
https://en.calameo.com/read/003248228dc994b2590e8
https://www.wondenwijzer.nl/media/symposium/spring_medical_514.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_van_dissel_rivm_22_april.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_van_dissel_rivm_22_april.pdf
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Ook in Duitsland gaan nu klinische proeven (fase 1) starten 
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-impfstoff-coronavirus-100.html 

 
RIVM cijfers: 
Wat misschien al eerder kon maar dan heb ik het niet eerder gezien: als je met de muis de 
grafieken aftast zie je welke aanpassingen er ten opzichte van gisteren zijn toegepast. 
Bijvoorbeeld bij “in ziekenhuis opgenomen patiënten” zie je dat er op 16 maart nog 2 
patiënten zijn bijgekomen. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken 

Daarnaast is er dus de PDF met uitgebreide informatie. Nu ook met een grafiek (figuur 16, 
pagina 18) met het percentage personen dat positief is getest op virus. Als dat percentage 
hoog is dan betekent het dat veel besmette personen niet worden opgemerkt. Het 
percentage is aan het dalen maar is nog een stuk hoger dan bij de aanloop van de epidemie. 
  

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-impfstoff-coronavirus-100.html
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
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Coronajournaal 23 april 
 
Nu de stofwolken na de mededelingen van Rutte wat zijn opgetrokken valt op dat er 
algemeen teleurstelling is over het geringe perspectief dat is geboden. 
Na de mededeling tijdje terug dat ieder moest gaan nadenken over de 1,5 meter economie 
kan ik me goed voorstellen dat ondernemers die echt goede plannen hebben teleurgesteld 
zijn. 
Dat er iets begint te schuiven, en dat ik denk dat er al vóór eind mei versoepelingen 
aankomen, wordt het duidelijkst geïllustreerd door Kuipers, “chef beddenplanning”. 
https://nos.nl/artikel/2331379-chef-beddenplanning-versoepeling-coronamaatregelen-eerder-
mogelijk.html 

De verscherping, o.a. sluiting scholen kwam indertijd na een alarm van de specialisten. Nu 
juist hier geluiden komen voor versoepeling is een belangrijk signaal. 
 
De geluiden voor versoepeling komen ook uit “historische” kring, zoals Rina Knoeff, 
hoofddocent geschiedenis van de geneeskunde aan de RU Groningen. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/komen-we-met-alleen-medische-experts-door-de-
coronacrisis~b1996436/ 

In mijn journaal van 11 april had ik al een artikel van haar gelinkt, overigens zonder haar bij 
naam te noemen, hierbij nogmaals die eerste referentie 
https://www.rug.nl/aletta/blog/covid-19-en-de-behoefte-aan-betere-historische-lessen-31-03-2020 

Na wat Google werk vind ik o.a. een radio-uitzending met haar (alweer van 14 april) 
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/23071-ovt-waarom-social-distancing-in-het-verleden-niet-
werkte 

Zij geeft aan dat groepen in de samenleving vroeger zich niet aan maatregelen als “afstand 
houden” wilden en konden houden en ziet dat ook nu (zwervers, prostitué(e(s). 
De interviewer vraagt wat we uit de geschiedenis kunnen leren, want we doen toch al een 
aantal zaken beter dan in het verleden, bijvoorbeeld de financiële compensatie. 
De interviewer vraagt “wanneer houdt het op”. Als antwoord komt dan “tot er een vaccin 
is”. Dat is niet echt een antwoord waar de interviewer tevreden mee is dus de volgende 
vraag is “hoe lang houden we het vol”. Daar kan ze natuurlijk geen exact antwoord op 
geven, maar ze geeft aan dat het maar een beperkte periode is. In Groningen waar maar 
weinig gevallen zijn merkt ze al een versoepeling bij de bevolking. 
In haar blog had ze ook als leerpunten hygiëne en contact tracering, maar daar kregen we 
niets over te horen. 
 
Hoe zou die versoepeling er uit moeten zien? 
Ik ga uit van een aantal voorwaarden: 
Er moet een grote kans zijn dat mensen met een infectie worden opgespoord: wie zich 
meldt bij een huisarts met klachten moet worden getest 
Positief getest: dan track en trace. 
Geen idee waar dit al is gerealiseerd, in het Noorden zeker. Daar waar dit goed loopt zouden 
gemeenten verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor maatregelen ter versoepeling. 
Een gemeente waar nog geen enkele ziekenhuisopname is geweest, en waar de laatst 
positieve patiënt een paar weken geleden is opgespoord kan zich meer veroorloven dan 
gemeentes waar per dag nog steeds nieuwe gevallen zich voordoen. Een en ander wel 
gerelateerd aan aantal inwoners, 10 besmettingen in Amsterdam even “erg” als 1 in 
Lelystad. 

https://nos.nl/artikel/2331379-chef-beddenplanning-versoepeling-coronamaatregelen-eerder-mogelijk.html
https://nos.nl/artikel/2331379-chef-beddenplanning-versoepeling-coronamaatregelen-eerder-mogelijk.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/komen-we-met-alleen-medische-experts-door-de-coronacrisis~b1996436/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/komen-we-met-alleen-medische-experts-door-de-coronacrisis~b1996436/
https://www.rug.nl/aletta/blog/covid-19-en-de-behoefte-aan-betere-historische-lessen-31-03-2020
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/23071-ovt-waarom-social-distancing-in-het-verleden-niet-werkte
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/23071-ovt-waarom-social-distancing-in-het-verleden-niet-werkte
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De burgemeester krijgt dan de regie wat wel en niet kan. 
De geïnformeerde burger moet ook zelf kunnen inschatten wat zijn risico is. Afhankelijk van 
leeftijd en risicogroepen kan in grote lijnen een risicoprofiel worden gegeven zoals ik eerder 
heb vermeld bij een hoge bloeddruk. 
Op de radio een vraag van een oma die haar kleinkinderen niet meer kan zien. Oma en opa 
zijn 68 en 75 jaar, beiden goed gezond, niet wonend in een verzorgingshuis. Van Dissel zegt 
dat de kans dat kinderen het overbrengen klein is, oma wil het kleine risico lopen. De 
huisarts van dienst vindt het prima als ze zich maar inderdaad realiseert dat er dat keien 
risico is. 
 
Dat je moet uitkijken met het trekken van lessen uit de geschiedenis leert voor mij een 
artikel geschreven net voor de pandemie in alle hevigheid losbarstte 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2004361?articleTools=true 

De conclusie is dat vaak sprake is van een overreactie. 
Voor mij is dit een voorbeeld van de “geschiedenis herhaalt zich maar altijd net op een 
andere wijze”. Nooit in de geschiedenis hadden we een bevolkingssamenstelling met een 
omgekeerde leeftijdspiramide, met daarbij, vooral met de leeftijd samenhangende, risico 
factoren. Verder heeft de gezondheidszorg mogelijkheden die tot voor kort ongekend waren 
maar die we nu als volkomen vanzelfsprekend beschouwen. 
Ik vermoed dat als dit in de jaren 50 of 60 was gebeurd, deze epidemie in eenzelfde 
categorie was gevallen als de Aziatisch griep van 1957 en de Hongkong griep van 1968. 
Wat dus niet betekent dat we deze epidemie maar hadden moeten laten voortwoekeren, 
want de omstandigheden wat betreft bevolkingssamenstelling, gezondheidstoestand, stand 
van de medische wetenschap zijn onvergelijkbaar. 
 
Henk Buurma mailt me en stelt 2 zaken aan de orde: allereerst de GGD’s die volgens Henk 
heel verschillend werken per regio en niet echt uitstralen dat ze hard aan het werk zijn. Die 
indruk heb ik ook, alleen al als ik kijk naar het aantal testen, waar in het weekend een flinke 
“dip” zit. En de voorbereidingen voor track en trace lijken ook niet echt op te schieten (lijken 
te wachten op de app) 
Ander punt van Henk is de zorgverzekeraars, daar horen we niets van. Ik neem aan dat ze de 
kosten van de ic opnames vergoeden, en geen idee of ze nu vele operaties worden 
uitgesteld, en de huisartsen minder te doen hebben, geld overhouden. 
Wel kwam naar voren dat het mogelijk beter was geweest hun een rol te laten spelen bij de 
aankoop van bijvoorbeeld mondkapjes, in plaats van dit te centraliseren. 
 
Van Huub 2 PDF’s gekregen. 
De eerste is van Niels Klaassen in het AD, die ingaat op de verspreiding van het corona virus 
in Nederland. Interessant te zien hoe achteraf die verspreiding is gegaan, welke rol de 
wintersport en carnaval hebben gespeeld en hoe het Noorden tot nu toe (o.a. door track en 
trace) de zaal onder controle heeft gehouden. Personeel van UMC Groningen mocht (mag?) 
alleen binnen de 3 Noordelijke provincies reizen. 
De andere PDF, uit Trouw, al van 18 april geschreven door Catharina Bakker gaat in op de 
anti-vaccineerders. Vaccineerder vind ik een wat vreemd woord, lijkt iemand die een vaccin 
toedient. Anti-vaxer vind ik duidelijker. Bij corona lijken ze me niet zo’n probleem, als het 
vaccin goed beschermt dan neemt een grote meerderheid van de risico-groep een prik, en 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2004361?articleTools=true
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wordt de zorg niet overbelast. Kinderen zijn geen probleem in dit geval, zij worden niet de 
dupe van de keus van hun ouders. 
Wat mogelijk wel een discussiepunt is: bij de griepvaccinatie is het altijd de vraag in 
hoeverre het zorgpersoneel deelneemt aan de vaccinatie. Bescherming bij ouderen na 
griepvaccinatie is ca 60% dus is er zeker kans griep te krijgen. Wanneer het vaccin voor 
corona ook een dergelijk matige bescherming biedt krijgen we een andere discussie. 
 
Roelf Backus stuurt me een link door van Geen Stijl. In hun logo staat “Tendentieus, 
ongefundeerd & nodeloos kwetsend” Niet duidelijk of ze dit als disclaimer of als reclame 
bedoeld hebben, maar niet echt een bron waar ik achtersta. 
Het onderwerp waar het Roelf om gaat wordt echter ook door de Volkskrant opgepakt, 
zowel als “Analyse” en bij de TV recensie. 
Het gaat om de persconferentie van Rutte, waarbij Rutte omstandig uitlegt waarom een 
verlenging van de lockdown nodig is. Vervolgens mag een NOS verslaggever de eerste vraag 
stellen. Die vraag komt erop neer waarom nu nog eens een periode van 3 weken nodig is. Je 
ziet Rutte even nadenken, moet ik nu mijn verhaal nog een keer doen? In eerste instantie 
kan hij alleen maar “het virus” uitbrengen. 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-gewraakte-vraag-op-ruttes-
persconferentie~bb574492/ 

Het verbaast me wel dat deze vraag zoveel heeft teweeggebracht, want wie op woensdag 
de van Dissel show heeft uitgezeten en dan de vragen hoort van de Kamerleden, die kent 
nog wel sterkere voorbeelden. Mensen hebben van tevoren een vraag bedacht en die moet 
worden gesteld, ook al heeft van Dissel het haarfijn uitgelegd, zelfs als een Kamerlid 
daarvoor ook al dezelfde vraag heeft gesteld. Geldt zeker niet voor alle Kamerleden, maar 
na een paar ken je ze wel. 
 
RIVM cijfers 
Geen spectaculaire ontwikkelingen zoals te verwachten was. Nu ook cijfers over aantal 
besmettingen in verpleeghuizen en sterftecijfers. Het RIVM heeft nu een aparte publicatie 
voor de verpleeghuizen. Het was er misschien al langer maar dan is het me niet eerder 
opgevallen. 
https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-verpleeghuizen 

Valt op dat het erop lijkt dat van de gerapporteerde totaal sterftecijfers meer dan de helft 
afkomstig is uit de verpleeghuizen. En dan gaat het alleen nog om door tests bevestigde 
gevallen. 
Ook is er een dag-staatje met per dag aangegeven het aantal verpleeghuizen waarop in elk 
geval 1 corona patiënt is gemeld. 
Interessant zou zijn hoeveel nieuwe corona patiënten vanuit de verpleeghuizen komen, dus 
in hoeverre de epidemie daar voortwoekert. 
  

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-gewraakte-vraag-op-ruttes-persconferentie~bb574492/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-gewraakte-vraag-op-ruttes-persconferentie~bb574492/
https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-verpleeghuizen
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Coronajournaal 24 april 
 
Gisteren kwam de rol van de GGD’s aan de orde, een artikel uit de NRC bevestigt hoe 
verschillend de GGD’s te werk gaan, hoe verlammend de app werkt (die er niet is), en hoe 
de Gouw, verbindingsman tussen GGD’s en landelijk crisisteam aankijkt tegen track en trace 
(“geen groot fan”). 
Ook Arnold Bosman (die dit journaal ontvangt) komt in de NRC aan het woord, hij begrijpt 
niet waarom er zo weinig urgentie is voor deze taak. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-
a3997610 

Telepathie, terwijl ik dit opschrijf krijg ik een mail van Arnold, met de link naar het verhaal in 
de NRC, maar hij heeft nog een link, 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331268-grootschalig-contactonderzoek-nodig-maar-wie-moet-
dat-gaan-doen.html 

Bedankt Arnold! 
 
Gisteren had ik in mijn journaal aangegeven dat Kuipers van de beddenplanning vóór 
versoepeling was, en in de begeleidende mail Gommers tegen, maar daar doe ik die laatste 
kennelijk onrecht mee, ook hij pleit voor versoepeling blijkt uit de PDF die Huub me stuurt 
(artikel uit AD van Niels Klaassen). 
 
Ook heb ik gisteren melding gemaakt van de vraag die kwam tijdens de persconferentie van 
Rutte en van Dissel. Het was een wat onbeholpen vraag, maar de achterliggende gedachte 
was waarom er nu geen versoepeling kon komen. De Volkskrant had zelfs 2 ironische 
stukken hierover geschreven maar vond het nu kennelijk toch nodig enig tegenwicht te 
geven. In de rubriek “lezersbrieven, en nog wel als “brief van de dag”: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-nieuwe-normaal-is-angstaanjagend-
toekomstbeeld~b2a7177b/ 

 
Via een column van Peter de Waard in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/economie/moeten-alle-65-minners-gewoon-weer-gaan-
werken~b77b1071/ 

kom ik uit bij econoom Paul de Beer: 
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/breng-de-economie-weer-op-gang-om-de-ouderen-te-
beschermen 

Het betoog komt erop neer de risicogroepen te beschermen maar dat voor met name de 
jongeren (als grens hanteert de Beer 65) het normale leven weer zijn gang moet gaan. 
Probleem is wel dat een scherpe grens niet te trekken is, Peter de Waard stelt dat tot 65 het 
overlijdensrisico na besmetting 1:1000 is, en boven 65 is dat dan 1:20. 
En dan hebben we het maar niet over risico factoren die ook voor jongeren kunnen gelden. 
De Beer: “Als de samenleving alleen uit 65 minners zou bestaan zou niemand zulke 
drastische maatregelen nemen om een relatief klein risico op ziekte en over lijden te 
voorkomen”. 
Dit is wel erg ongenuanceerd, maar het lijkt op wat ik gisteren heb aangegeven m.b.t. de 
leeftijdsopbouw nu in vergelijking met de jaren 50 en 60. 
De 1,5 meter samenleving is leuk maar ik kan me voorstellen dat de jongeren daar wel een 
keer vanaf willen. En hoe moet dat met het openbaar vervoer? Willekeurig voorbeeld, op de 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331268-grootschalig-contactonderzoek-nodig-maar-wie-moet-dat-gaan-doen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331268-grootschalig-contactonderzoek-nodig-maar-wie-moet-dat-gaan-doen.html
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-nieuwe-normaal-is-angstaanjagend-toekomstbeeld~b2a7177b/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-nieuwe-normaal-is-angstaanjagend-toekomstbeeld~b2a7177b/
https://www.volkskrant.nl/economie/moeten-alle-65-minners-gewoon-weer-gaan-werken~b77b1071/
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https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/breng-de-economie-weer-op-gang-om-de-ouderen-te-beschermen
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/breng-de-economie-weer-op-gang-om-de-ouderen-te-beschermen
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radio iemand die betrokken is bij maatregelen voor het openbaar vervoer en tot de 
conclusie is gekomen dat dan de capaciteit met 75% vermindert. 
Een tijd terug heb ik aangegeven dat ik eerder een popconcert met 1000 jongeren van start 
zie gaan dan een bridgetoernooi met 100. 
Het is niet anders, de risicogroepen zullen, tot een vaccin er is, zichzelf moeten beschermen. 
De mate waarin hangt af van de individuele zwaarte van de risicofactoren, en van eigen 
keus. 
 
Van Roelf Backus krijg ik een artikel geschreven door Erwin Kompanje, klinische ethiek 
Erasmus MC met vergelijkbare argumentatie 
https://kompanje.org/2020/04/18/het-nieuwe-normaal-of-een-tijdelijk-abnormaal/ 

 
Over de Ro of Rt of Re (reproductiefactor in diverse gedaantes) heb ik het al vaak gehad, het 
zal niet iedereen boeien maar toch belangrijk om een beetje te kunnen voorspellen of 
bijvoorbeeld de toestroom naar de ziekenhuizen weer te groot wordt. Een voor mij 
verhelderend artikel van Maarten Keulemans uit de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-onder-controle-krijgen-zijn-we-misschien-
te-voorzichtig~beac33ff/ 

Hij vermeldt dat de schoolsluiting weinig heeft bijgedragen volgens van Dissel. Volgens mij 
was dat omdat de R na die maatregel weinig naar beneden was gegaan, niet omdat het ging 
om het aantal geïnfecteerde kinderen. 
Wel duidelijk wordt uitgelegd waarom men eerst dacht dat de R op 0,3 uitkwam terwijl deze 
nooit lager dan 0,8 is geweest. 
Verder zijn de berekeningen ook gedaan in Londen, niet door uit te gaan van 
ziekenhuisopnames maar van sterftecijfers. En ook dan komen de resultaten ongeveer op 
hetzelfde neer. 
 
Van Jep de Bie kreeg ik een link waarbij de mobiliteit in de diverse landen te volgen is. Naar 
beneden scrollend kom je ook bij steden uit (voor Nederland Amsterdam): 
https://www.apple.com/covid19/mobility 

Ook wel leuk om even te kijken naar Zweden. Daar gebeurt toch ook wel wat. 
 
In de Volkskrant een artikel waarin een poging wordt gedaan om aan te geven hoe dodelijk 
het coronavirus is. Wat mij betreft een poging die niet echt geslaagd is. Begint met een 
foutje, de grafiek waarin leeftijd wordt gerelateerd aan sterfterisico wordt gepresenteerd 
als sterfte per week. 
Aan het eind van het artikel worden staafdiagrammen gepresenteerd die het sterfterisico na 
besmetting met corona relateren aan leeftijdscategorie en normaal sterftecijfer in een jaar. 
Dit geeft rare plaatjes die vooral door geringe sterfte in de lage leeftijdscategorieën 
vreemde sprongen geeft, zo is het risico voor 10-14 en 20-24 nihil, en voor 15-19 jaar gelijk 
aan de normale sterfte. Dat komt omdat er in die leeftijdscategorie één sterfgeval is 
geweest. 
David Spiegelhalter (zie mijn journaal van 17 april) heeft aangetoond dat het risico op 
sterfte als je een corona infectie hebt, ongeveer overeenkomt met het risico dat je binnen 
een jaar overlijdt. In de Volkskrant grafieken begint dat vanaf 55 jaar zichtbaar te worden, 
nog steeds met wat rare uitschieters. Dat het tot 55 jaar helemaal niet klopt, en corona 

https://kompanje.org/2020/04/18/het-nieuwe-normaal-of-een-tijdelijk-abnormaal/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-onder-controle-krijgen-zijn-we-misschien-te-voorzichtig~beac33ff/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-onder-controle-krijgen-zijn-we-misschien-te-voorzichtig~beac33ff/
https://www.apple.com/covid19/mobility


104 
 

infectie veel lager uitkomt dan het jaarlijks sterftecijfer, komt waarschijnlijk omdat de 
Volkskrant ook niet-natuurlijke doodsoorzaken als verkeer en zelfmoord meetelt. 
Ik houd het voorlopig op Spiegelhalter. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-dodelijk-is-het-coronavirus-dit-zeggen-de-
cijfers~ba1c6124/ 

 
Al heel lang gebruik ik de fiets wanneer de afstand max 10-15 km is. Ik heb nooit goed 
begrepen waarom de auto nemen en dan, om toch aan voldoende beweging te komen op 
een hometrainer te gaan fietsen. De toegenomen belangstelling voor het fietsen toe te 
juichen, ook goed voor de weerstand tegen het virus. Zo is de gemiddelde fietsafstand in 
Nederland toegenomen van 3,3 naar 4,3 km, en beperkt het zich niet alleen tot Nederland 
maar zijn ook grote steden in het buitenland bezig om zich fietsvriendelijker op te stellen. 
 
Na de (hydroxy)chloroquine heeft Trump nu de UV straling en desinfectans (inwendig 
gebruikt) als corona behandeling voorgesteld. Een sterker contrast met Merkel die de 
gevolgen bespreekt wanneer de R weer boven de 1 uitkomt, is er niet (filmpje gestuurd 
door Niek) 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-
covid-19-explainer-lockdown-exit 

Het filmpje is wel een week oud maar nog steeds de moeite waard! 
Al die discussies over de R doen me wel denk aan de levertraan die nodig was in de 
maanden waarin de R weer in de maand is. Mogelijk verdwijnt het virus begin mei en duikt 
het weer op in september: 
https://www.voedingonline.nl/page/Nieuws/Bericht/263/De-R-in-de-maand-tijd-voor-extra-
vitamine-D 

In hoeverre is de R een goede voorspeller voor de ziekenhuisopname, zoals Merkel stelt? Ik 
ben nog niet overtuigd, en bediscussieer dat met Niek. Misschien iets voor morgen. 
 
Huub stuurt me als bewijs dat er nog verstandige Amerikanen zijn een PDF (Washington 
Post, een stuk van Bill Gates). Gates pleit voor gericht testen, inclusief degenen die in 
contact zijn geweest met een corona patiënt. Voor het nodige track trace pleit hij voor het 
Duitse model (handwerk), de bluetooth app noemt hij wel, maar heeft geen hoge 
verwachtingen, “it would help some”. Hij sponsort kennelijk een klinische proef met 
hydroxychloroquine maar heeft geen hoge verwachtingen. Hij heeft meer verwachting van 
de antilichamen uit bloed, maar de echte oplossing moet komen van een vaccin, waarbij hij 
de meeste verwachtingen heeft van het RNA vaccin zoals dat bij Janssen in Leiden in 
ontwikkeling is. 
Mede om PBM’s te besparen heeft hij onderzoek laten doen zodat de bemonstering via de 
neus voor de PCR test zelf door de potentiële patiënt zelf kan worden uitgevoerd. 
 
De relatief slechte sterftecijfers voor België houden daar de gemoederen bezig. België telt 
ook twijfelgevallen mee, en komt daarom ook slechter uit de bus dan omringende landen. 
Maar ze zijn er zelf toch niet echt gerust op zoals blijkt uit een PDF (De Standaard) die Paul 
van Moer mij stuurt. 
 
RIVM cijfers 
Geen schokkende ontwikkelingen. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-dodelijk-is-het-coronavirus-dit-zeggen-de-cijfers~ba1c6124/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-dodelijk-is-het-coronavirus-dit-zeggen-de-cijfers~ba1c6124/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit
https://www.voedingonline.nl/page/Nieuws/Bericht/263/De-R-in-de-maand-tijd-voor-extra-vitamine-D
https://www.voedingonline.nl/page/Nieuws/Bericht/263/De-R-in-de-maand-tijd-voor-extra-vitamine-D
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Niek heeft op basis van de nieuwe cijfers een grafiek gemaakt van de ziekenhuisopnames, 
hij is aan het afbuigen wat een keer te verwachten is, maar nog wel steeds dalend. 
 

 
Op de laatste pagina van de PDF staat het plaatje van de CBS over de totale sterfte. Er was 
sprake van een steile piek omhoog, veel hoger dan bij de 2018 griep, maar ook weer stijl 
omlaag. Ben benieuwd of het totaal van corona boven de 9500 uitkomt van de griep van 
2018. 
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Coronajournaal 25 april 
 
De R blijft de gemoederen bezighouden, zeker na de presentatie van Merkel. 
Voor het eerst dat ook de NY Times er flinke aandacht aan geeft 
https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/europe/coronavirus-R0-explainer.html 

en in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-raadsel-van-de-waterlelie-zegt-iets-over-het-
probleem-van-de-exitstrategie~baeb7235/ 

 
Zelf begin ik trouwens steeds meer te denken dat al die aandacht voor de R, die niet 
gedifferentieerd is naar leeftijden / risico’s, te eenzijdig is. 
Ik had het al met de CFR (Case Fatality Rate), een gemiddeld sterftecijfer dat verder geen 
rekening houdt met leeftijd. Als je 2 landen gaat bekijken, neem Italië en een Afrikaans land 
dan zie je alleen al op basis van de leeftijdsopbouw een groot verschil. 
Voor de R heb ik voor mezelf een gedachtenexperiment. Moet ik daar nu wel aan beginnen, 
net nu de column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant verschijnt 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-van-de-vele-boeiende-bijverschijnselen-van-de-
coronatoestand-is-de-rekenende-mens~b68492bd/ 

Stel dat er een virus is dat zeer gevaarlijk is voor mannen maar volkomen onschuldig voor 
vrouwen (andersom mag ook). 
Een geïnfecteerde man steekt 2 anderen aan enz, dat betekent een Ro van 2. Dat de 
vrouwen niet meedoen, telt niet mee want het aantal slachtoffers gaat van 1, 2, 4, 8, 16 enz. 
Welke maatregelen nemen we? Als we niet in de gaten hebben dat het alleen maar mannen 
zijn dan gaat alles dicht. Maar zo zal het niet gaan, het is te duidelijk dat alleen de mannen 
moeten binnenblijven. 
Wat we nu zien bij deze corona pandemie is dat het aantal ziekenhuisopnames spectaculair 
daalt terwijl het aantal geïnfecteerde personen hoog blijft. Kan komen omdat we meer 
testen, maar zo heel veel meer testen we nu ook weer niet. 
Kan het zo zijn dat de R onder de risico- groepen (veel) lager ligt dan die onder de groep van 
zeg 20-50 jaar? (onder de 20 schijnt het virus sowieso weinig te circuleren). 
Ik neem aan dat de algemene doelstelling nog steeds is om de toeloop naar de ziekenhuizen 
hanteerbaar te houden en niet om de “gemiddelde” R onder de 1 te houden. 
Terug naar Sheila Sitalsing van de Volkskrant, die op TV diverse ophok scenario’s langs ziet 
komen, die “sterk afhankelijk zijn van de leeftijd van de modellenbouwers”. Grappig 
natuurlijk, maar ik zie haar geen alternatief geven. Haar suggestie om alleen de leuke 
mensen naar buiten te laten gaan zal ironisch bedoeld zijn. 
Wat mij betreft komt op ruime schaal informatie beschikbaar over de diverse risicofactoren, 
zoals leeftijd, diabetes, longafwijkingen met hun effect op ziekenhuisopname, ic, sterfte. 
Met daarnaast de effectiviteit van de diverse beschermingsmaatregelen zoals afstand 
houden, isolatie, mondkapjes. Dan laten we het verder aan het gezond verstand van ieder 
over om te doen wat hem of haar goeddunkt. 
Dat kan alleen als de gezondheidszorg het aankan, wat mij betreft alleen in die gebieden 
waar de track en trace gehandhaafd kan worden. 
 

https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/europe/coronavirus-R0-explainer.html
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-raadsel-van-de-waterlelie-zegt-iets-over-het-probleem-van-de-exitstrategie~baeb7235/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-raadsel-van-de-waterlelie-zegt-iets-over-het-probleem-van-de-exitstrategie~baeb7235/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-van-de-vele-boeiende-bijverschijnselen-van-de-coronatoestand-is-de-rekenende-mens~b68492bd/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-van-de-vele-boeiende-bijverschijnselen-van-de-coronatoestand-is-de-rekenende-mens~b68492bd/
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In Zweden gaat het niet zo heel goed, zoals blijkt uit een artikel uit het AD dat Huub stuurt 
(zie PDF), en ook Astrid meldt vanuit Zweden dat er mogelijk meer restricties aan staan te 
komen. 
 
Ook van Huub een artikel over gebruik van mondkapjes in België (verplicht in openbaar 
vervoer vanaf 4 mei) en een interview met de Belgisch / Nederlandse onderzoeksleidster 
van CureVac, het Duitse vaccinbedrijf dat Trump had willen kopen (beide in PDF). 
 
In Duitsland is Merkel heel bang voor een tweede golf. Die angst is er in Nederland – in elk 
geval bij van Dissel en Wallinga – niet. 
https://nos.nl/artikel/2331677-rivm-experts-kans-op-snelle-opleving-virus-nu-buitengewoon-
klein.html 

 
Een artikel uit de NY Times over antilichaam tests van Jep de Bie, met bevindingen die sterk 
lijken op wat hier ook is gepubliceerd 
https://www.nytimes.com/2020/04/24/health/coronavirus-antibody-tests.html 

 
De vrolijke noot, van Roelf Backus komt dit keer uit de VS, met een soort ruimtevaarder die 
inkopen heeft gedaan bij Walmart 
 
Vanmorgen hadden we op het Trefpunt Urk een bijeenkomst waarbij we hebben overlegd 
wat we wel en niet kunnen doen. Duidelijk is dat bijeenkomsten zoals cursussen met 70 
personen niet kunnen. Met 5 units is er in principe ruimte genoeg, maar toch zullen 
maatregelen nodig zijn bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne (geen handdoeken maar 
wegwerppapier, voldoende desinfectiemateriaal, looproutes voor bezoek enz). Omdat 
iedereen op dit moment dezelfde hygiënische maatregelen wil nemen zijn er wel 
leveringsproblemen. 
Over het continueren van de vrijwilligersdagen en mogelijkheden voor bezoek volgen nog 
mededelingen. 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden, daling lijkt door te zetten voor ziekenhuisopnames, sterfte, ic. 
Geldt niet voor aantal positief getesten, die blijft hoog. 
 
  

https://nos.nl/artikel/2331677-rivm-experts-kans-op-snelle-opleving-virus-nu-buitengewoon-klein.html
https://nos.nl/artikel/2331677-rivm-experts-kans-op-snelle-opleving-virus-nu-buitengewoon-klein.html
https://www.nytimes.com/2020/04/24/health/coronavirus-antibody-tests.html
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Coronajournaal 26 april 
 
Het grote verhaal van de afgelopen dagen is of het kabinet te veel leunt op de adviezen van 
het OMT, de samenstelling van het OMT (eenzijdig alleen maar medisch georiënteerd), niet 
transparant is omdat bijvoorbeeld niet openbaar wordt gemaakt op welke informatie de 
besluiten zijn gebaseerd. 
Wat dit laatste betreft zag ik bij Nieuwsuur een wetenschapper die vond dat deze werkwijze 
niet bij Nederland hoort, ze zei nog net niet dat het Chinese toestanden waren. 
Veel over het OMT, zoals samenstelling en werkwijze was mij niet bekend, en nuttig was 
voor mij een artikel in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/de-lastige-vragen-liggen-nu-bij-het-kabinet-a3997876 

De samenstelling bestaat uit vaste leden en uitgenodigde experts, het plaatje van de NRC 
toont 18 personen, inclusief Koopmans en Kluytmans. 
Wat betreft openheid: Zij hebben toch regelmatig op TV opgetreden, net als andere leden 
van het OMT zoals Gommers, Timen, van Nieuwenhuizen. 
Kluytmans gaf aan dat wat hem betreft wel meer openheid zou mogen komen bijvoorbeeld 
in de bronnen waarop het OMT zich baseert. 
In het algemeen is men er wel voor om naar buiten toe niet de meningen van de diverse 
leden te ventileren omdat dat ten koste zal gaan van de vrije discussie. In een crisissituatie 
lijkt me ook niet wenselijk. 
In Nieuwsuur mocht de voorganger van van Dissel, Roel Coutinho zijn mening geven, 
voorzichtig kritisch, zie 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331752-oud-directeur-rivm-advies-van-omt-aan-het-kabinet-is-
te-eenzijdig.html 

Het OMT ziet nu ook wel in dat inbreng van andere deskundigen nodig is, waarbij Marion 
Koopmans (NPO Op1) wel de wens uitsprak dat dat dan niet een aparte groep moet 
worden. 
Ik vraag me af of dat zinvol is, dan moeten de specialisten op medisch / virologisch gebied 
het met sociologen en economen eens worden over maatregelen. In dat geval zou ik het 
eens zijn met 
Rosanne Hertzberger die vindt dat de specialisten nu plaats moeten maken voor 
generalisten. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/experts-maak-plaats-voor-de-generalisten-a3997828 

Maar zijn die generalisten niet onze politici? Zij zullen toch de afweging moeten maken 
tussen gezondheid en economie. Hierover ging de bijdrage van Frank van Kalshoven in de 
Volkskrant. 
https://www.volkskrant.nl/economie/de-ophokplicht-is-effectief-maar-ook-inefficient~b63326f6/ 

Zijn verhaal is dat de gezondheidsschade nu aan het afnemen is, terwijl de economische 
schade (exponentieel zou hij erbij kunnen zeggen) toeneemt, op een gegeven moment gaan 
die lijnen elkaar snijden. Probleem is wel dat vooral de gezondheidsschade moeilijk te 
berekenen is. 
 
Ook in een interview met Kuipers komt gezondheid – economie aan de orde 
„Als je puur medisch kijkt, moet niemand meer met elkaar omgaan. Dan raakt niemand 
besmet. Maar dat is niet reëel. Ik vind het een verplichting als medicus om andere 
maatschappelijke aspecten mee te nemen. Maar die input moet wel van economen en 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/de-lastige-vragen-liggen-nu-bij-het-kabinet-a3997876
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331752-oud-directeur-rivm-advies-van-omt-aan-het-kabinet-is-te-eenzijdig.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331752-oud-directeur-rivm-advies-van-omt-aan-het-kabinet-is-te-eenzijdig.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/experts-maak-plaats-voor-de-generalisten-a3997828
https://www.volkskrant.nl/economie/de-ophokplicht-is-effectief-maar-ook-inefficient~b63326f6/
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bedrijfsleven komen. Uit die kringen krijg ik te horen dat er anders te veel faillissementen 
komen. En de economie onnodig zwaar beschadigd raakt.” 

Zie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/nieuw-uitstel-van-de-overige-zorg-kost-te-veel-levens-
a3997853 

In dit artikel ook iets over de verhouding geïnfecteerd / totaal getest op virus. Voor zijn 
ziekenhuismedewerkers komt hij op 7% uit (Voor totaal Nederland ligt dit op ca 15%). Hoe 
lager hoe beter. 
 
Verrassend nieuws kreeg ik van Mart van Lieburg over de corona infectie van nertsen 
https://nos.nl/artikel/2331784-coronavirus-vastgesteld-bij-nertsenfokkerijen-in-noord-brabant.html 

en hij wijst op wat Jane Goodall heeft gezegd (van mens naar chimpansee) 
https://www.abc.net.au/news/2020-04-11/jane-goodall-says-disregard-for-nature-has-brought-
coronavirus/12142246 

 
Zoekend naar de nertsen vond ik verontrustende geluiden uit Noord Brabant over opnames 
in ziekenhuizen 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3194351/Forse-toename-van-aantal-nieuwe-
coronapatienten-in-ziekenhuizen-Dit-baart-ons-zorgen 

Afschaling in maatregelen lijkt hier toch nog ver weg. Maar het is wel erg verschillend 
vergeleken met de dag ervoor: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193855/Minder-dan-400-coronapatienten-in-Brabantse-
ziekenhuizen-laagste-aantal-in-een-maand 

Wat is nu de situatie? Houden ze in Brabant ook de statistiek niet zo goed bij? 
 
Na het echec met (hydroxy)chloroquine zijn ook de eerste resultaten van een goed 
opgezette klinische proef met remdesivir teleurstellend. Gilead meldt dat de klinische studie 
gestopt is wegens te weinig patiënten maar dat klinkt niet erg sterk. Mogelijk dat het middel 
wel wat doet, maar dan moet het vroeg worden ingezet en dan nog lijken de resultaten niet 
echt indrukwekkend. Lijkt dan op Tamiflu bij griep. 
https://nos.nl/artikel/2331597-tegenslag-voor-onderzoek-naar-coronabehandeling-met-
ebolamedicijn.html 

 
In de NRC een groot artikel over de vaccinontwikkeling. Ingedeeld wordt in 5 categorieën, 
terwijl ik het eerder heb gehad over 4 (zie journaal 12 april) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-
is-a3997784 

Het verschil zit hem in het klassieke proces dat in het stuk van de NRC zowel dood als levend 
(verzwakt) wordt gepresenteerd. 
Goed wordt uitgelegd dat de immuunreactie bestaat uit de immuun respons op basis van 
een antilichaam reactie tegen het antigeen (“uitsteeksel” of spike van het virus) en/of een 
cellulaire respons tegen het virus als zodanig (zoals de T helper cel). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-
is-a3997784 

 
Na de berichten dat het in Zweden toch allemaal niet zo lekker gaat, hier een positiever 
verhaal 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/de-zweden-kijken-juist-verbaasd-naar-de-rest-van-europa-
a3997884 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/nieuw-uitstel-van-de-overige-zorg-kost-te-veel-levens-a3997853
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/nieuw-uitstel-van-de-overige-zorg-kost-te-veel-levens-a3997853
https://nos.nl/artikel/2331784-coronavirus-vastgesteld-bij-nertsenfokkerijen-in-noord-brabant.html
https://www.abc.net.au/news/2020-04-11/jane-goodall-says-disregard-for-nature-has-brought-coronavirus/12142246
https://www.abc.net.au/news/2020-04-11/jane-goodall-says-disregard-for-nature-has-brought-coronavirus/12142246
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3193855/Minder-dan-400-coronapatienten-in-Brabantse-ziekenhuizen-laagste-aantal-in-een-maand
https://nos.nl/artikel/2331597-tegenslag-voor-onderzoek-naar-coronabehandeling-met-ebolamedicijn.html
https://nos.nl/artikel/2331597-tegenslag-voor-onderzoek-naar-coronabehandeling-met-ebolamedicijn.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-is-a3997784
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-is-a3997784
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-is-a3997784
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/vijf-manieren-om-een-vaccin-te-maken-en-hoe-lastig-dat-is-a3997784
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/de-zweden-kijken-juist-verbaasd-naar-de-rest-van-europa-a3997884
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/de-zweden-kijken-juist-verbaasd-naar-de-rest-van-europa-a3997884
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Niek maakt zich toch zorgen over het verhaal dat kinderen weinig ziek worden en als ze ziek 
worden dan weinig doorgeven aan volwassenen. Ik vond het verhaal van van Dissel vorige 
week voor de tweede kamer redelijk overtuigend, ik heb zijn Powerpoint er nog weer even 
bijgehaald. 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_v
an_dissel_rivm_22_april.pdf 

Zie sheets 17 t/m 21. Op 21 staat inderdaad dat bij het literatuuronderzoek een selectiebias 
is toegepast, maar ik ga ervan uit dat deze verdedigd kan worden (slechte kwaliteit 
onderzoek bijvoorbeeld). 
In elk geval zouden mijn kleinkinderen als ze geen symptomen hebben, bij mij mogen 
komen (en omgekeerd). Maar voorlopig zit Frankrijk nog op slot. 
 
Een interview met GGD-teamchef uit Amsterdam 
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anja-schreijer-uit-hengevelde-is-het-gezicht-van-de-ggd-
in-coronatijd-dit-virus-leert-ons-
nederigheid~a6b26e64/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialshari
ng_web 

 
Ik moet nog terugkomen op de discussie met Niek wat betreft de Ro, Re enz. 
Hij had me een artikel gestuurd uit Emerging Infectious Diseases van Delamater e.a., januari 
2019 te vinden op de CDC website. Het is dus van voor het corona tijdperk: 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/25/1/17-1901_article 

Dit is wel een verhelderend artikel. De Ro is inderdaad een vast getal dat niet verandert 
wanneer een infectie in de tijd verloopt, omdat het de reproductie weergeeft in een volledig 
onbeschermde populatie. Het is ook niet tijdafhankelijk, dus het maakt niet uit of de infectie 
binnen een dag wordt doorgegeven of een paar maanden. 
De effectieve R, in het artikel als R aangeduid, geeft de reproductie weer op een bepaald 
tijdstip, en is wel afhankelijk van aantal personen die al immuun zijn. En het is ook 
afhankelijk van bijvoorbeeld maatregelen genomen om de epidemie te beteugelen. 
Dat klinkt simpel maar is gecompliceerd. De Ro maar ook de effectieve R hangen af van zo 
veel factoren. In het artikel wordt ingegaan op sociale en geografische verschillen, die het 
moeilijk maken om waardes voor de Ro uit het verleden te “vertalen” naar het heden. Maar 
diezelfde verschillen hebben we in het heden ook tussen Brabant en Groningen. En wat voor 
de Ro geldt, geldt zeker ook voor de effectieve R. In een gecontroleerde track en trace 
omgeving kan de R veel lager zijn dan in een omgeving waar dat niet goed geregeld is. 
Komen we toch weer op de GGD’s uit die een goed track en trace moeten optuigen. 
 
Arnold Bosman stuurt me een overzicht van interessante podcasts: 
https://corona.transmissible.eu/index.php?title=Communication 

We hoeven ons voorlopig niet te vervelen. 
Toen ik keek naar de hoofdpagina bleek dat Transmissible, dus Arnold zelf verantwoordelijk 
is voor de coördinatie van de site, die berust op samenwerking tussen experts uit 21 landen! 
 
RIVM cijfers 
Laagterecords voor ziekenhuisopnames en sterfte, maar het is zondag… 
Nog even gekeken naar het aantal in ziekenhuizen opgenomen patiënten in Brabant, 
volgens Brabants Dagblad zou dat over de 100 zijn. Dat is dus echt onzin, het is moeilijk te 

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_van_dissel_rivm_22_april.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200422_technische_briefing_jaap_van_dissel_rivm_22_april.pdf
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anja-schreijer-uit-hengevelde-is-het-gezicht-van-de-ggd-in-coronatijd-dit-virus-leert-ons-nederigheid~a6b26e64/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anja-schreijer-uit-hengevelde-is-het-gezicht-van-de-ggd-in-coronatijd-dit-virus-leert-ons-nederigheid~a6b26e64/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anja-schreijer-uit-hengevelde-is-het-gezicht-van-de-ggd-in-coronatijd-dit-virus-leert-ons-nederigheid~a6b26e64/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anja-schreijer-uit-hengevelde-is-het-gezicht-van-de-ggd-in-coronatijd-dit-virus-leert-ons-nederigheid~a6b26e64/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/25/1/17-1901_article
https://corona.transmissible.eu/index.php?title=Communication
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zien op de PDF van het RIVM maar het is al dagenlang niet veel meer dan 10. Waarschijnlijk 
zijn ze in de war met het aantal positief getesten. 
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Coronajournaal 27 april 
 
Dat de aandacht verschuift van de medische kant naar de economie bleek uit de Nieuwsuur 
uitzending, waarbij de invloed van de corona maatregelen op drie belangrijke gebieden 
(groot-Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven regio) werd besproken. In meer of mindere 
mate ellende. Toch gaat het de fa. Rakhorst te Lelystad goed, de inkomsten zijn op peil 
gebleven terwijl de uitgaven sterk achterblijven. Geen etentjes buitenhuis, veel minder 
benzinekosten, geen theater, geen weekendje-weg. Daar staan extra uitgaven tegenover 
aan puzzels maar onder de streep blijft er toch het nodige over. Geldt dat alleen voor ons, of 
houdt de helft van dit land het geld over dat de andere helft tekort komt? 
 
Vanochtend eerst de vlag uitgehangen voor de “woning dag” (het is al weken woning dag). 
 
In de Volkskrant van vandaag een opiniestuk van Andries Baart, o.a. oud-hoogleraar 
Preventie en zorg. Ik vond het in eerste instantie een lastig stuk en heb het artikel gezocht 
waar hij naar refereerde, van Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige zorg en dementie, 
gevonden in de NRC van 14 april, dat maar eerst: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-
richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741 

Hieruit: 
Wat we liever niet uitspreken, en makkelijk verkeerd kan worden geïnterpreteerd, is dat voor 
veel mensen in het verpleeghuis het leven voorbij is. Niet dat ze per se dood willen, maar 
velen vinden het geen probleem om niet meer wakker te worden of verlangen daar zelfs 
naar. In deze levensfase is er een diepe behoefte aan zingeving en betekenisvolle relaties, 
veel meer dan aan leuke afleiding, wat natuurlijk plezierig is. Dat geldt ook voor mensen met 
(vergevorderde) dementie. Een mevrouw met Alzheimer schreef me: „Ik zie mijn kinderen 

liever wel, met risico op besmetting, dan dat ik ze niet zie. Straks ga ik alleen dood.” 

en 
Begrijp me niet verkeerd. Het grote aantal sterfgevallen in verpleeghuizen is vreselijk. Maar 
laten we niet uit het oog verliezen dat het noodlot het virus is, en dat niet de carnaval 
vierende jongeren, de (heldhaftige!) zorgmedewerkers of de falende bestuurders en politici 
schuldig zijn. Maar in deze moderne tijd lijken we het noodlot niet meer te kunnen 
accepteren, en dus zoeken we schuldigen. 
Onderaan het stuk konden lezers hun reactie geven en dat is ook veel gedaan. Zoals te 
verwachten vielen die in 2 categorieën, instemmend, en kritisch omdat er zoveel bezuinigd 
is op de verpleeghuizen. Dat laatste is wel ironisch, want zonder bezuinigingen zouden veel 
meer personen in instellingen hebben gezeten en potentieel meer slachtoffers zijn gevallen. 
Na lezing van de column van mw. The vond ik de bijdrage van Baart in de Volkskrant wat 
beter te begrijpen, hij trekt het wat breder dan alleen de verpleeghuizen: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-
over-kwaliteit-van-leven~bef8d996/ 

 
Hadden we de problemen in de verpleeghuizen kunnen zien aankomen? Bert Keizer, filosoof 
en specialist ouderenzorg 3 weken geleden (heel eerlijk) niet 
https://www.human.nl/medialogica/kijk/kort/aflevering-7.html 

maar sinds kort is hij militanter 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-over-kwaliteit-van-leven~bef8d996/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-het-gesprek-over-de-coronazorg-moet-het-ook-gaan-over-kwaliteit-van-leven~bef8d996/
https://www.human.nl/medialogica/kijk/kort/aflevering-7.html
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https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-
ouderen-te-beschermen-tegen-corona-ik-word-er-pissig-van 

Kwestie van voortschrijdend inzicht? 
 
Hoe nu dit alles te beoordelen? 
Allereerst lijkt me dat de verzorgingshuizen de GHP (Goede Hygiënische Praktijken) moeten 
hanteren. Wanneer met hulp van Kluytmans in Brabant verzorgingshuizen deze periode 
goed doorkomen dan is dat een signaal naar andere. Makkelijk is het niet, in ziekenhuizen is 
het makkelijker (Kluytmans). 
Daar hoort bij dat zodra een corona geïnfecteerde is gedetecteerd deze in quarantaine gaat, 
en het personeel met goede PBM’s moet worden uitgerust. 
Voor niet-geïnfecteerde dementerenden moet bezoek mogelijk blijven, niet-
dementerenden beslissen dat zelf. 
Overigens zou dit ook voor een griepepidemie moeten gelden. 
 
Van Roelf Backus een artikel uit Trouw van dezelfde Bert Keizer over de uitgestelde 
medische zorg (zie PDF). Hoe meer gynaecologen des te meer keizersnedes is zijn verhaal, 
waarbij het lastig uit te maken is of er een medische noodzaak is of dat de gynaecoloog in 
kwestie op vakantie wilde. 
Bij eerdere artsenstakingen schijnt zelfs aangetoond te zijn dat de sterfte lager ligt dan in 
normale tijden. Daar zijn dan wel weer goede verklaringen voor te geven, zoals de noodhulp 
die wel wordt gegeven, operaties voor niet levensbedreigende situaties, zoals een 
heupoperatie en die toch ook een risico geven, en problemen die niet acuut maar op 
termijn kunnen komen (uitgestelde dotterbehandeling bijvoorbeeld). 
 
Ik had me voorgenomen om niets meer over de Ro en R te melden, maar Jep de Bie stuurt 
me een artikel dat weliswaar stijf staat van de differentiaalvergelijkingen, maar er zit ook 
een filmpje bij met simulaties die het ook voor de niet-wiskundigen onder ons inzichtelijk 
maakt. 
Erg leuk hoe gesimuleerd wordt wat de effecten zijn van social distancing, hygiëne, 
inreisverboden, grote menigtes enz. 
https://www.lewuathe.com/covid-19-dynamics-with-sir-model.html 

 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/waarom-rutte-zo-voorzichtig-is-de-epidemie-laat-zich-
lastig-meten-a3996722 

En ook in dit NRC artikel komt de R weer terug. Staat niet veel nieuws in. Gaat wel in op de 
vertraagde rapportages vanuit de ziekenhuizen, een factor die ertoe bijdraagt dat de R vaak 
moet worden aangepast. Wel iets dat aandacht moet krijgen als de maatregelen worden 
versoepeld: wanneer de ziekenhuizen met de informatievoorziening dagen achterliggen 
betekent dat ook een vertraagde reactie wanneer die nodig is. 
 
Hier een artikel dat een relatie probeert te leggen op een verhoogde kans op corona 
besmetting bij sigarettenrook. Het is niet gebaseerd op onderzoek, maar toch…. 
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c02041 

 
Beide broers reageren op mijn verpleeghuisverhaal. Hoe lang is de gemiddelde verblijfsduur 
in een verpleeghuis? (1,5 – 2 jaar schatten we). Hoeveel % - voor zover in staat zich hierover 
te uiten – zou liever vandaag dan morgen overlijden? Ongemakkelijke vragen. 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-ouderen-te-beschermen-tegen-corona-ik-word-er-pissig-van
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/specialist-ouderengeneeskunde-het-kabinet-is-vergeten-de-ouderen-te-beschermen-tegen-corona-ik-word-er-pissig-van
https://www.lewuathe.com/covid-19-dynamics-with-sir-model.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/waarom-rutte-zo-voorzichtig-is-de-epidemie-laat-zich-lastig-meten-a3996722
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/waarom-rutte-zo-voorzichtig-is-de-epidemie-laat-zich-lastig-meten-a3996722
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c02041
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https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-tracing-google-apple-covid-1.4890126 

Van Niek een bericht over een Duitse app in ontwikkeling, ook met de nodige problemen. 
Maar Duitsland heeft wel een “klassiek” trace systeeem met veel mankracht achter de 
hand. 
 
RIVM cijfers 
Laagterecords alom, maar zondag is er niet goed geadministreerd, en dat zal vandaag ook 
wel niet gebeuren, dus pas woensdag echt goed zicht op de cijfers. Maar een verdere daling 
is te verwachten. 
  

https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-tracing-google-apple-covid-1.4890126
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Coronajournaal 28 april 
 
In Nieuwsuur veel aandacht voor de infectie van de nertsen in Brabant, waarbij ook de Q 
koorts weer langskwam. De volgende dag is er niet veel van blijven hangen bij mij. 
 
Belangrijkste nieuws van vandaag wat mij betreft is het bericht in de NY Times dat er grote 
vooruitgang te melden is op het gebied van de vaccin ontwikkeling. 
https://www.nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-vaccine-update-oxford.html 

Aan de Universiteit van Oxford is het Jenner Institute gevestigd. In een studie met makaken 
werden 6 gevaccineerd, en vervolgens aan corona blootgesteld (“challenge”), waarbij de 6 
zonder verschijnselen bleven terwijl de controlegroep wel corona ontwikkelde. 
Er is nu toestemming voor een fase 1 studie in de UK met 1000 vrijwilligers, waarna fase 2 
en 3 in één studie met 5000 personen wordt gecombineerd. 
In september zouden al miljoenen doses beschikbaar kunnen zijn, wat dus veel sneller is dan 
verwacht. Of het registratietraject dan ook al afgerond zal zijn lijkt me zeer de vraag. 
De Engelse onderzoeksleider is zo ongeveer de enige die hoopt dat de epidemie in de UK 
nog een tijdje aanhoudt, want uiteindelijk wil men aan kunnen tonen dat het aantal corona 
geïnfecteerden in de groep die het vaccin heeft gehad sterk gereduceerd is vergeleken met 
de controlegroep. Maar wanneer de pandemie over zijn hoogtepunt heen is, is het de vraag 
of voldoende personen in de controle groep nog corona krijgen. Een “challenge” zoals bij de 
makaken zit er niet in… 
 
Het Jenner Institute was ik al eerder tegengekomen, omdat het met Janssen Vaccines 
samenwerkte voor een ebola vaccin en een vaccin tegen MERS. Indertijd werkte Janssen 
samen met Jenner omdat Janssen wel de celkweek techniek had, maar niet de inbouw van 
genetisch materiaal in een onschuldig virus. Zie voor het Janssen vaccin journaal 2 april, ik 
had daar een link naar een filmpje op Youtube gezet maar die link werkt niet meer. Het is nu 
https://www.youtube.com/watch?v=O6nBJ0v3SHk 

Hoe het nu met de samenwerking met Jenner is weet ik niet, ik vind daar niets wat daar 
direct op wijst, wel indirect. In het artikel van de NY times wordt gesteld dat 
Donors are currently spending tens of millions of dollars to start the manufacturing process 
at facilities in Britain and the Netherlands even before the vaccine is proven to work, said 
Sandy Douglas, 37, a doctor at Oxford overseeing vaccine production. 
Dat kan alleen maar Janssen Vaccines Leiden zijn lijkt me. 
Omdat Jenner Institute voornamelijk een onderzoeksgroep is werken ze samen met farma 
bedrijven. Exclusieve contracten doen ze niet aan daarom zijn bedrijven uit de VS (nog) niet 
geïnteresseerd (weer vreemd omdat Janssen onderdeel is van Johnson & Johnson). 
Na wat zoeken lijkt de meest waarschijnlijke partner voor Jenner, bij het opzetten van 
productie in de UK, de Duitse firma Merck te zijn. 
https://www.merckgroup.com/en/news/jenner-milestone-covid-19-vaccine-manufacturing-14-04-
2020.html 

De naam Merck geeft aanleiding tot een oneindig aantal misverstanden, dit gaat terug tot 
de eerste wereldoorlog en het is goed om dit te verduidelijken. 
Duitsland was begin vorige eeuw leidend in chemie en farmacie, veel van onze boeken op 
Urk zijn het Duits. 

https://www.nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-vaccine-update-oxford.html
https://www.youtube.com/watch?v=O6nBJ0v3SHk
https://www.merckgroup.com/en/news/jenner-milestone-covid-19-vaccine-manufacturing-14-04-2020.html
https://www.merckgroup.com/en/news/jenner-milestone-covid-19-vaccine-manufacturing-14-04-2020.html
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Merck had in de VS een dochteronderneming, Merck & Co. onder leiding van een lid van de 
familie. Na de eerste wereldoorlog moesten de banden tussen de Amerikaanse dochter en 
het Duitse moederbedrijf worden losgekoppeld, maar de naam Merck & Co bleef tot op de 
dag van vandaag in de VS en Canada. In de rest van de wereld is dit Amerikaanse bedrijf nu 
bekend als Merck Sharpe & Dome, MSD. In Nederland hebben ze een tijd geleden Schering 
Plough overgenomen, die daarvoor Organon had ingelijfd. 
Het Duitse Merck is, hoewel ze ook geneesmiddelen maken, vooral bekend voor zijn 
producten die ondersteunend zijn aan de farmaceutische industrie zoals chemicaliën voor 
laboratoria. En nadat ze alles hebben verloren na de eerste wereldoorlog in de VS, hebben 
ze daar weer grote belangen na overnames van o.a. Millipore en Sigma Aldrich. Wie niet 
bekend is met de farma industrie zal deze namen niet kennen, maar binnen de farma zijn ze 
een begrip. 
Dat de Merck splitsing, ruim 100 jaar geleden nog steeds tot verwarring leidt, laat deze link 
zien: 
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/12/19/Janssen-and-MSD-invest-in-66m-
vaccine-manufacturing-site 

Hier staat trouwens ook Janssen bij als investeerder in Jenner’s vaccin fabriek. 
 
Zowel Jenner Institute als Merck geven aanleiding om de historie in te duiken. 
Merck is de oudste, meer dan 350 jaar, de oorsprong is een apotheek in Darmstadt, het is 
nu de oudste chemisch-farmaceutische onderneming ter wereld, nog altijd grotendeels in 
het bezit van de familie 
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Merck_KGaA 

In 350 jaar is er heel wat gebeurd, zoals dit artikel bewijst. 
Opmerkelijk vond ik het verhaal van de U boot die in 1916 goederen vanuit Duitsland naar 
de VS bracht 
https://de.wikipedia.org/wiki/Handels-U-Boot 

Toen in 1917 de VS ook bij de eerste wereldoorlog betrokken raakte was het gedaan met de 
handel (en ook met de banden tussen Merck &Co en de Duitse Merck. 
Toen museum Boerhaave vorig jaar een tentoonstelling organiseerde, ter gelegenheid dat 
350 jaar geleden Boerhaave was geboren, werd dit gecombineerd met 350 jaar Merck 
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/op-recept/ 

Ik heb de filmpjes van Toine Pieters niet meer kunnen vinden op Youtube, zal hem eens 
vragen waar ze nog te zien zijn. 
 
Edward Jenner, naamgever van het Jenner Institute, heeft de koepokken behandeling 
ontwikkeld (vaccin komt van het latijnse vacca, koe). Ik dacht dat hij deze behandeling heeft 
uitgevonden maar dat is niet zo, hoewel zijn naam terecht aan deze behandeling is 
verbonden, zie 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/ 

Een opmerkelijke figuur die niet alleen zijn sporen heeft verdiend op medisch gebied, maar 
hij was ook actief in de chemie, paleontologie, biologie, muziek. 
Zo heeft hij als eerste beschreven dat het koekoeksjong verantwoordelijk is voor het uit het 
nest duwen van de andere jongen. 
 
Jep de Bie stuurt mij een artikel dat focust op de problemen die het corona virus 
veroorzaakt voor andere organen dan alleen de longen 

https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/12/19/Janssen-and-MSD-invest-in-66m-vaccine-manufacturing-site
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2018/12/19/Janssen-and-MSD-invest-in-66m-vaccine-manufacturing-site
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Merck_KGaA
https://de.wikipedia.org/wiki/Handels-U-Boot
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/op-recept/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/
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https://nymag.com/intelligencer/amp/2020/04/we-still-dont-know-how-the-coronavirus-is-killing-
us.html?__twitter_impression=true 

Dit artikel verwijst naar een publicatie in Science 
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-
rampage-through-body-brain-toes# 

Ik heb in het journaal al wel eerder een aantal effecten van corona op andere organen 
genoemd, zoals op 18 april (darmen, in kader bespreking ACE2 receptoren) en de hersenen 
(19 april). 
Met name het Science artikel is voor mij verhelderend hoe weinig we nog weten van het 
mechanisme waarop dit virus het lichaam kan ruïneren. En hoe we nog steeds in het duister 
tasten wat een effectieve therapie is, wat zelfs voor de kunstmatige ademhaling schijnt te 
gelden. 
In Science veel aandacht voor bloed en bloedvaten, vasoconstrictie, bloedstolsels. 
Ik dacht dat algemeen nu wel geaccepteerd is dat het virus het longweefsel aantast waarna 
een heftige immuunreactie de zuurstof opname zodanig verstoort dat zuurstof toediening 
nodig is. Maar een alternatieve theorie die ik voor het eerst hoor is dat door vaatconstrictie, 
ook in de longen de capaciteit om zuurstof op te nemen vermindert. Argument voor deze 
theorie is dat hoge bloeddruk en diabetes een grote risico factor zijn terwijl asthma dat niet 
is (?) 
Er is veel aandacht voor ventilatoren, maar nierfalen is een veel voorkomend bijverschijnsel, 
zodat mogelijk ook meer dialyse apparatuur nodig is. 
Algemene conclusie: we weten nog maar weinig 
 
Ik kreeg van Henk Buurma een vraag over de mondkapjes 
Het gedoe over de mondkapjes gaat maar door.Bij discussies wordt er veelal niet helder 
gecommuniceerd, zo is mijn indruk.Er zijn in ieder geval 2 discussiepunten, die gescheiden 
moeten worden. 
1. Is het mondkapje nuttig om te voorkomen dat de drager ervan de ziekte overdraagt. 
2. Is het mondkapje nuttig om te voorkomen dat de drager besmet raakt. 
In veel landen is het om het eerste te doen, denk ik. Van Dissel heeft het vaak over het 
tweede aspect. 
Daarnaast gaat het dan over de kwaliteit van het mondkapje, waar moet het aan voldoen. 
Ook hier kun je wellicht differentiëren tussen beide aspecten. 
Wat vind jij? 
Voor zover ik de literatuur heb gezien (en ik moet zeggen dat ik dat nauwelijks gevolgd heb) 
lijken mondkapjes enig effect te hebben om te voorkomen dat, wanneer je besmet bent, 
het virus overdraagt, maar dat het effect andersom nooit goed is aangetoond, behalve bij 
“professionele” als de FFP2. 
Standpunt van van Dissel is dat wanneer je verkouden bent, je gewoon moet thuisblijven. 
Volgens mij hanteert Kluytmans ook die regel voor het ziekenhuispersoneel. Ik zou ook 
thuisblijven, dus geen mondkapje dan nodig. Waarbij ik er dan van uitga dat besmetting van 
anderen nauwelijks aan de orde is wanneer je corona besmet bent maar nog geen 
symptomen hebt (van Dissel). Als dat laatste niet waar is zou ik wel bereid zijn een 
mondkapje te gebruiken. 
Voor 2. lijkt me de 1,5 meter afstand voldoende, ik gebruik geen mondkapje als ik buiten 
ben of naar de winkel ga. In het geval die 1.5 meter niet kan worden gehandhaafd -zoals in 
het openbaar vervoer – zou ik een FFP2 gebruiken. Een bril heb ik al. 

https://nymag.com/intelligencer/amp/2020/04/we-still-dont-know-how-the-coronavirus-is-killing-us.html?__twitter_impression=true
https://nymag.com/intelligencer/amp/2020/04/we-still-dont-know-how-the-coronavirus-is-killing-us.html?__twitter_impression=true
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-brain-toes
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-brain-toes
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Maar voorlopig mijd ik het openbaar vervoer, heb mijn “voordeeluren” abonnement 
opgezegd. 
 
Er zijn geluiden dat de 1,5 meter niet genoeg is, een link van Jep de Bie 
https://newscientist.nl/blogs/vloeistoffysicus-virusdruppels-vliegen-veel-verder-dan-anderhalve-
meter/ 

Lijkt alarmerend, maar aan het eind is er relativerend commentaar. Ik ga ervan uit dat nu 
iedereen wel weet als hij moet niezen hoe dat moet. Verder zijn kleine risico’s niet uit te 
sluiten, en bij 8 meter afstand houdt zo ongeveer alles op. 
 
Van Huub een artikel over de Australische app. Na 2 dagen 2 miljoen, lijkt veel maar is nog 
lang niet genoeg: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/australiers-downloaden-massaal-de-app-covidsafe-
a3998020 
 
RIVM cijfers 
Heel laag, maar de vraag is wat ze zeggen na de vrije maandag. Morgen weten we meer. 
  

https://newscientist.nl/blogs/vloeistoffysicus-virusdruppels-vliegen-veel-verder-dan-anderhalve-meter/
https://newscientist.nl/blogs/vloeistoffysicus-virusdruppels-vliegen-veel-verder-dan-anderhalve-meter/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/australiers-downloaden-massaal-de-app-covidsafe-a3998020
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/australiers-downloaden-massaal-de-app-covidsafe-a3998020
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Coronajournaal 29 april 
 
De link naar het filmpje van de Zweedse Roel Coutinho (Johan Giesecke, de vroegere 
Zweedse OMT voorzitter), gestuurd door Peter Scholten (gisteren al nagestuurd) 
https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY&feature=youtu.be 
In het interview valt hij de UK prof Neil Ferguson aan, die volgens hem de oorspronkelijk 
Zweedse aanpak in de UK heeft omgebogen naar een veel strengere. 
Nu is ook Ferguson door dezelfde interviewer ondervraagd, wat een leuk contrast oplevert 
https://unherd.com/2020/04/which-epidemiologist-do-you-believe/ 
Opvallend in het interview van Ferguson vond ik dat ook in de UK het erop lijkt dat de piek 
van de epidemie ligt vóór de lockdown volgens de interviewer, dus dat de vrijwillige 
maatregelen al veel effect hadden. Het lijkt op de situatie in Nederland, na de lockdown was 
ook hier nauwelijks een verdere daling in de R te zien. Ferguson zei dat er veel onzekerheid 
in de R zit, en hield het erop dat zonder de lockdown de gezondheidszorg het niet had 
aangekund. 
Waar liggen de verschilpunten? 
Een heel duidelijk verschil van inzicht tussen beide heren was de CRF, de case fatality rate 
voor het virus, die Giesecke op 0.1% schat en Ferguson op 0.8%. Ferguson tekent daarbij wel 
aan dat het erg afhankelijk is van met name de leeftijdsopbouw van de bevolking. Op basis 
van de 0.8% kwam Ferguson met honderdduizenden doden voor de UK. 
Een reden voor Ferguson om het aantal corona gevallen ver terug te drukken is om de 
ziekenhuizen weer ruimte te geven om het normale werk weer op te nemen. Dit was een 
belangrijke reden om tot de lockdown te beslissen. 
Verder wil Ferguson naar een situatie toe zoals in Zuid Korea, waar met track en trace het 
aantal nieuwe gevallen beperkt wordt tot enkele honderden in de week. De interviewer 
vroeg waarom niet is gekozen voor het Zweedse model, dat erop neerkomt de risico 
groepen maximaal worden beschermd. Ferguson antwoordde dat hem dat praktisch 
onmogelijk lijkt als het aantal besmettingen relatief hoog blijft. Hij noemde daarbij expliciet 
de verpleeghuizen. 
Op de website van UnHerd: 
In UK policy terms, the ‘landing zone’ now lies in the space between these two experts. At 
the Giesecke end, we would define success simply in terms of ensuring the NHS is not 
overwhelmed — this means slowing the spread and protecting vulnerable people as much 
as practically possible but moving to lift lockdown measures and only reintroducing them if 
the health service is challenged. At the Ferguson end, we would attempt to keep the 
outbreak at such low levels that we can wage a long-term ‘test, track and trace’ suppression 
of the virus, with elements of social distancing to minimise transmission until a vaccine is 
found. 
 
In een artikel in Elzevier van Bram Hahn gestuurd door Huub (zie PDF) gaat het in feite om 
dezelfde vraag: gaan we in Nederland de Zweedse kant op, richting groepsimmuniteit of 
volgen we Ferguson, die het Zuid Koreaanse model voorstaat. 
Hahn vraagt “hom of kuit”. 
Mij lijkt dat Nederland met een heel voorzichtige opening van de lockdown en daarbij 
ontwikkeling van de track en trace app probeert een Zuid Koreaanse situatie te creeëren, 
waarbij, wanneer dat niet lukt, we niet teruggaan naar een complete lockdown maar dan 

https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY&feature=youtu.be
https://unherd.com/2020/04/which-epidemiologist-do-you-believe/
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terugvallen op het Zweedse model. Dit n.a.v. de uitlating van van Dissel dat hij niet zo bang 
is voor een tweede golf. 
 
Zweden is in de belangstelling zoals ook weer blijkt uit het artikel in de Volkskrant van 
vandaag, van Sterre Lindhout. Wat mij vooral opvalt is de nog veel grotere dagvariatie in 
Zweden wat betreft de sterfgevallen. Kennelijk is ook daar de administratie in de weekends 
niet op orde. 
Verder vind ik een artikel op basis van uitsluitend de sterfgevallen niet zo interessant, wie 
tel je wel en niet mee en de sterfgevallen lopen zo’n 3 weken achter op de actuele 
ontwikkelingen. Niet is duidelijk hoeveel afkomstig is van de Zweedse verpleeghuizen. In het 
interview met Giesecke werd duidelijk dat het aantal doden in de verpleeghuizen hoog is. In 
Zweden gaat het om (in vergelijking met Noorwegen) grote verpleeghuizen, met veel 
buitenlandse verzorgers die de taal niet spreken. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-verstandig-is-de-zweedse-
ontspanning-alle-landen-experimenteren~b5d15cc6/ 
 
Van Astrid uit Stockholm begrijp ik dat het in haar praktijk (waar ook thuiszorg onder valt) 
allemaal wel meevalt. Wat ook komt omdat net als hier in Nederland men alleen de hulp 
inroept wanneer er echt wat aan de hand is. 
 
Huub wijst me op een enquête die de TU Delft gaat houden naar de voorkeuren onder de 
Nederlanders ten aanzien van de exit strategie. Het is een heel uitgebreide enquête, ik kom 
er morgen op terug. Bij de eerste vraag, toestaan bezoek verpleeghuizen had ik al een 
probleem. Toestaan van één, steeds dezelfde gezonde bezoeker per verpleeghuisbewoner 
zou al 3000 extra doden geven. En als je dat wilt toestaan, ben je al de helft van de ruimte 
kwijt die je mag gebruiken voor versoepelen. 
https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/29-april-start-tu-delft-online-onderzoek-naar-
voorkeuren-exitscenarios/ 
 
Geen enquête maar een quiz via Jep de Bie, wat weet je van corona? 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-
the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail 
 
Van Peter Scholten kreeg ik nog een filmpje, daar ben ik minder enthousiast over dan die 
van gisteren. Ene Bill Maher vindt dat we het corona virus het China virus moet noemen. Hij 
geeft daarbij vele voorbeelden van virussen die naar een geografische plaats zijn genoemd. 
Het helpt niet dat het enige voorbeeld waarbij een land is genoemd, de Spaanse griep, niet 
is ontstaan in Spanje. 
Hoewel er veel valt aan te merken op China lijkt me niet zinvol om nu de naam te gaan 
veranderen. Er zijn op dit moment wel andere dingen te doen zeker ook in de VS. Dan 
kunnen we het later nog wel eens hebben over de wet markets in China (maar ook hoe wij 
met dieren omgaan). 
Omdat het filmpje ruim 3 miljoen keer is bekeken, toch maar een referentie: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEfDwc2G2_8 
 
Van Jep de Bie een quizz, wat weet je van corona? 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-verstandig-is-de-zweedse-ontspanning-alle-landen-experimenteren~b5d15cc6/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-verstandig-is-de-zweedse-ontspanning-alle-landen-experimenteren~b5d15cc6/
https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/29-april-start-tu-delft-online-onderzoek-naar-voorkeuren-exitscenarios/
https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/29-april-start-tu-delft-online-onderzoek-naar-voorkeuren-exitscenarios/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.youtube.com/watch?v=dEfDwc2G2_8
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-
the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail 
 
Van Huub een overzicht met de diverse aangrijpingspunten van (mogelijke) 
geneesmiddelen. Zie PDF. De berichten over geneesmiddelen tegen corona zijn nog niet 
echt positief. 
 
In Duitsland lijkt de R weer op te lopen, al is de Duitse Jaap van Dissel niet zo somber en 
relativeert hij het belang van de R 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/29/in-duitsland-loopt-het-reproductiegetal-weer-een-
beetje-op-a3998139 
 
In Frankrijk is het voorlopig zeker tot 11 mei nog “dicht”. Als er een versoepeling komt dan 
zou dat wel eens per regio kunnen verschillen, iets bijzonders in dit centralistische land 
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/macron-belooft-gelukkige-dagen/ar-
BB13kvoo 
 
Van Edwin Sarink (pianoleraar) het bericht dat hij binnenkort weer aan de slag mag. 
Plexiglas is in bestelling, ben benieuwd hoelang dat duurt, schijnt net zo moeilijk te krijgen 
te zijn als mondkapjes 
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/minister-individuele-muziekles-is-
toegestaan/6d9067254b41 
 
Dat de corona ook een verdienmodel is voor alternatieve genezers blijkt uit 
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/kwakzalvers-duiken-op-coronavirus/ 
En dat het daarbij niet altijd om kleine bedragen gaat bewijst de Biocom optima plus van 
33.334,29 euro ( incl. BTW, dat wel). 
https://www.fitronics.nl/bicom-optima-plus/ 
 
RIVM cijfers 
Zoals te verwachten een stijging ten opzichte van de vorige dag, vooral in aantal 
sterfgevallen. 
De daling in het aantal ziekenhuisopnames is aan het afremmen, wat te verwachten is nu dit 
lage aantallen zijn geworden. 
 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/quiz-how-much-do-you-know-about-the-coronavirus?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/29/in-duitsland-loopt-het-reproductiegetal-weer-een-beetje-op-a3998139
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/29/in-duitsland-loopt-het-reproductiegetal-weer-een-beetje-op-a3998139
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/macron-belooft-gelukkige-dagen/ar-BB13kvoo
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/macron-belooft-gelukkige-dagen/ar-BB13kvoo
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/minister-individuele-muziekles-is-toegestaan/6d9067254b41
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/minister-individuele-muziekles-is-toegestaan/6d9067254b41
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/kwakzalvers-duiken-op-coronavirus/
https://www.fitronics.nl/bicom-optima-plus/


122 
 

Op de RIVM site de eerste resultaten van een enquête. Onderzocht is hoe men de corona 
crisis beleeft (tevredenheid over informatie en maatregelen, gevoel van onzekerheid enz) 
Opvallend hoge scores voor de gevolgde aanpak. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-
op-nieuwe-coronavirus 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
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Coronajournaal 30 april 
 
De eenzijdige nadruk op het aantal doden begint me steeds meer tegen te staan. Soms 
schijnt dit het enige criterium te zijn als het gaat om het verloop van de epidemie te volgen, 
zoals in de link die Jep de Bie mij stuurde 
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/elke-dag-de-nieuwste-cijfers-over-de-wereldwijde-
verspreiding-van-het-coronavirus 
Ook in de enquête van Delft schijnt het overheersend criterium te zijn (zie journaal 
gisteren). Waarom vind ik het één van de minst interessante items? Een reden is dat de 
wijze waarop doden worden geregistreerd van land tot land verschillend is. Maar afgezien 
daarvan is er nog een reden voor mij, wat heeft te maken met de kwaliteit van leven. 
Ik doe een poging, en put weer uit mijn griepvaccinervaringen. 
Ter rechtvaardiging van de jaarlijkse griepvaccin campagnes zijn diverse artikelen 
verschenen over de kostenactiviteit daarvan. Ik heb het de laatste jaren niet meer gevolgd, 
maar ik heb er wel de term QALY (Quality Adjusted Life Year) van onthouden. 
In Wikipedia staat wat hieronder wordt verstaan 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year 
Het komt er dus op neer dat 1 QALY overeenkomt met 1 jaar leven in perfecte gezondheid, 
waarbij, als er gezondheidsproblemen zijn, gecorrigeerd wordt, zodat deze loopt van 0 
(geen enkele kwaliteit) tot 1. 
Bij de keuze voor vergoeding van geneesmiddelen wordt deze QALY veel gebruikt, waarbij 
als grens vaak 80.000 euro per QALY wordt aangehouden. Dat betekent dus dat meer 
uitgegeven mag worden wanneer dat meer QALY’s oplevert. Iets dergelijks speelde bij een 
middel van Novartis dat voor 2 miljoen geprijsd werd, omdat dit bij jeugdigen eenmalig 
gegeven wordt. Door wijziging in het DNA wordt blijvend een bepaald eiwit geproduceerd. 
Als dat 50 QALY’s oplevert zou dat 50x 80.000 euro waard zijn dus is die 2 miljoen een 
“koopje”… 
Hoe staat het met patiënten in verpleeghuizen? Wanneer ik de ervaringen meeneem van 
zowel mijn moeder (niet dement) en mijn schoonmoeder dan is de kwaliteit laag en dus de 
correctie op de QALY heel groot. Voor de laatste jaren van mijn schoonmoeder durf ik die op 
0 te stellen. En dat niet alleen vanuit mijn eigen beoordeling maar ook uit die van haarzelf 
toen ze nog besefte welke kant het uitging. 
Daar komt nog bij dat de gemiddelde verblijfstijd in een verpleeghuis 1,5 jaar is, de 
gemiddelde patiënt zal al een tijdje in het verpleeghuis verblijven zodat we het hier hebben 
over een maximale “winst” van gemiddeld minder dan 1 jaar. 
Als we kijken vanuit het perspectief van het aantal QALY’s dan zijn de 600 verkeersdoden 
(vaak jongeren) vele malen ernstiger dan 6.000 doden in verpleeghuizen. 
Deze conclusie kan volkomen verkeerd worden uitgelegd realiseer ik me. Laat je dit 
bijvoorbeeld ook een rol spelen in het strafrecht, en is een verpleger die demente bejaarden 
met insuline doodt, minder schuldig dan een seriemoordenaar? 
Voor de duidelijkheid, ik ben zeker geen voorstander om het virus maar “los te laten” in de 
verpleeghuizen. Elke instelling moet de basishygiëne handhaven en bij corona extra 
maatregelen nemen. En misschien moeten we naar kleinere eenheden, zodat niet direct een 
hele instelling wordt getroffen (Noorwegen vs Zweden). Maar de totale isolatie nu schiet 
m.i. voor verpleeghuizen zijn doel totaal voorbij. Zie ook mijn eerder gerefereerde artikel 
van Anne Mei The, hier nog maar even herhaald: 

https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/elke-dag-de-nieuwste-cijfers-over-de-wereldwijde-verspreiding-van-het-coronavirus
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/elke-dag-de-nieuwste-cijfers-over-de-wereldwijde-verspreiding-van-het-coronavirus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-
schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741 
 
Nog even terug naar het griepvaccin: welke invloed gaat de huidige crisis hebben op de 
jaarlijkse griepvaccinatie. Gaat de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel omhoog? En hoe zit 
het met demente bejaarden, wie beslist of ze wel of niet het vaccin krijgen? Morgen meer… 
 
De Tweede Kamer wordt bijgepraat over testen en hulpmiddelen. 
Nu eens niet door van Dissel maar door Sijbesma (opperhoofd testen), Woldman (GGD 
Amsterdam), v.d. Kolk (LCH, Landelijk Consortium Hulpmiddelen) en van Koesveld (DG 
Langdurige Zorg). 
Het waren goede presentaties, dit keer ook van de GGD. Van 3 zijn de Powerpoints te 
vinden op 
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/technische-briefing-over-testen-en-
beschermingsmiddelen-30-april 
Enkele punten: 
Het aantal doelgroepen dat getest wordt, zal worden uitgebreid o.a. met onderwijzend 
personeel vanaf 1 week voor opening van de school. 
Je wordt pas getest nadat je tenminste 24 uur klachten hebt gehad. Dit is (ook?) om vals-
negatieve uitslagen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Belangrijk is het percentage besmet ten opzichte van het totaal aantal geteste personen. Is 
dat hoog dan is wel zeker dat je een groot aantal hebt gemist. Een percentage van 10% is 
het streven. Op dit moment is dat ca 13% (Sijbesma, laatste paar dagen is het rond de 10%). 
Het streven is om iedereen met klachten te testen. Het aantal testen wordt uitgebreid, en 
de verwachting is dat met de zomer in aantocht het aantal personen met corona- achtige 
klachten (en waarvan dus ca 90% negatief test) zal afnemen. Dat zal dan BCO (bron-contact 
onderzoek, het Nederlandse equivalent van track en trace) mogelijk moeten maken. 
 
Een prikkelend stuk over mondkapjes van Simon Rozendaal, gestuurd door Jep de Bie: 
https://simonrozendaal.nl 
 
De berichtgeving rond remdesivir als antiviraal middel tegen corona blijven op en neer gaan, 
je kunt het volgen aan de hand van de beurskoers van Gilead. Nu zijn het positieve 
berichten 
https://www.nytimes.com/2020/04/29/health/gilead-remdesivir-coronavirus.html 
maar er zijn ook negatieve 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-
9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=
87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-
No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-
304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813 
Dit Chinese onderzoek is niet echt negatief, het resultaat was niet statistisch positief. 
Waarschijnlijk is dat remdesivir wel wat doet, de ziekteduur bekort, maar dat dit niet 
spectaculair is. 
Wat dat betreft zou het lijken op Tamiflu, dat bekort de ziekteduur bij griep met nog geen 
24 uur. 
Ook in de VS gaat het onderzoek naar bloedplasma door: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/doden-in-verpleeghuizen-zoek-niet-naar-schuldigen-maar-richt-je-op-kwaliteit-van-leven-a3996741
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/technische-briefing-over-testen-en-beschermingsmiddelen-30-april
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/technische-briefing-over-testen-en-beschermingsmiddelen-30-april
https://simonrozendaal.nl/
https://www.nytimes.com/2020/04/29/health/gilead-remdesivir-coronavirus.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
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https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/donate-covid-19-plasma 
 
Het duidelijkste verhaal tot nu toe over de verschillende types vaccin wat Jep de Bie mij 
stuurt komt uit Nature 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-
y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-
20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-
43650921 
 
Een onverwachte corona detectiemethode is die met honden, artikel uit de Washington 
Post die me van meer kanten is toegestuurd: 
https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/29/coronavirus-detection-dogs/ 
 
De rol die kinderen spelen bij de verbreiding van het virus is gezien de naderende 
schoolopening een “hot item”. Mogelijk interessant is daarom een studie uit Duitsland die 
Niek mij stuurt, die stelt dat kinderen net zo infectieus kunnen zijn als volwassenen. De 
studie is van Christian Drosten, die bij Merkel veel krediet heeft en ook gewaarschuwd heeft 
voor een tweede golf. 
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-kinder-ansteckend-schulen-
1.4893568 
Gemeten is wat de virus “load” is bij geïnfecteerden, en daarbij is gebleken dat deze niet 
veel afwijkt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Daaraan is dan gekoppeld de 
waarschuwing om niet te snel de scholen weer te openen. 
Er is direct kritiek gekomen op deze studie die nog geen “peer review” heeft ondergaan. 
Van de onderzochte personen was slechts ruim 1% onder de 12 jaar, wat waarschijnlijk is 
veroorzaakt omdat zo weinig kinderen verschijnselen vertonen. Dat betekent dat ondanks 
de resultaten uit deze studie de besmettingskans van ouder naar kind veel groter blijft dan 
omgekeerd. 
Net voor sluitingstijd van dit journaal komt Niek met een artikel dat nog meer argumenten 
aandraagt om scholen toch te openen: 
https://www.parool.nl/nederland/epidemioloog-duits-onderzoek-geen-reden-om-hier-
scholen-dicht-te-
houden~b36cf7db/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=em
ail 
 
RIVM cijfers: 
Geen verrassingen. 
Dagelijks verschijnt er nu een soort toegift, nu gaat het om de zorgmedewerkers 
https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-en-zorgmedewerkers-30-april-2020 
Misschien niet zo verrassend is dat wat aantal ziektegevallen betreft de vrouwen in de 
overgrote meerderheid zijn. 
De vraag is of je als zorgmedewerker een grotere kans hebt op besmetting. Omdat de 
testcapaciteit met name is ingezet op zorgmedewerkers is het aantal besmette personen 
geen goede maat, ziekenhuisopnames en sterfte is beter. 
Wanneer we uitgaan van de categorie 18-69 jaar, dan werkt 11% van de bevolking in de zorg 
(veel trouwens). Dan blijkt dat het aandeel van de zorgmedewerkers in het aantal 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/donate-covid-19-plasma
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/donate-covid-19-plasma
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-43650921
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-43650921
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-43650921
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=8952c41133-briefing-dy-20200428_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-8952c41133-43650921
https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/29/coronavirus-detection-dogs/
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-kinder-ansteckend-schulen-1.4893568
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-kinder-ansteckend-schulen-1.4893568
https://www.parool.nl/nederland/epidemioloog-duits-onderzoek-geen-reden-om-hier-scholen-dicht-te-houden~b36cf7db/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/epidemioloog-duits-onderzoek-geen-reden-om-hier-scholen-dicht-te-houden~b36cf7db/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/epidemioloog-duits-onderzoek-geen-reden-om-hier-scholen-dicht-te-houden~b36cf7db/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/epidemioloog-duits-onderzoek-geen-reden-om-hier-scholen-dicht-te-houden~b36cf7db/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-en-zorgmedewerkers-30-april-2020
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ziekenhuisopnames voor die leeftijdscategorie 8% is, en het aandeel in het aantal 
overledenen 1,6%. 
Dat laatste is zo laag omdat de zorgverleners gemiddeld jonger zijn en minder bij de 
risicogroepen zullen horen. Of ze worden extra verzorgd in het ziekenhuis? 
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Coronajournaal 1 mei 
 
Bij NPO Op1 mocht Ab Osterhaus weer zijn visie geven, Op1 wordt Ab1 is nu de grap op 
Twitter zo schijnt het. Hij ging in op de lockdown (doorgaan is zijn advies, Zuid Koreaans 
model) en de Duitse studie, die geboekstaafd lijkt te worden als kinderstudie (hoewel tot 12 
jaar maar ruim 1% van de proefpersonen waren). Dat op basis van deze studie het niet 
verstandig zou zijn de kinderen niet naar school te laten gaan ging Osterhaus te ver. Deze 
studie bewees niet dat kinderen als ze geïnfecteerd zijn ook volwassenen infecteren, 
waarbij hij o.a. wees op de geringe longinhoud. Het volgens mij belangrijkste punt, dat er 
veel minder kinderen worden geïnfecteerd, zoals ook uit de studieopzet blijkt noemde hij 
niet. 
 
Bij Nieuwsuur een vervolg op de test- en mondkapjes discussie. Lijkt me wel duidelijk dat, 
ook wanneer er voldoende testcapaciteit is, de GGD’s wat betreft track en trace ofwel BCO 
(Bron-Contact Onderzoek) nog helemaal niet klaar zijn. Op dit moment wordt de 
testcapaciteit niet eens benut, dat werd wel duidelijk bij een bezoek aan een groot 
testinstituut en als je de dagelijkse RIVM cijfers ziet. Het lijkt er mee te maken te hebben dat 
men niet weet wat met de gegevens verder te doen. Track en trace zijn nog (lang?) niet op 
orde. Maar er zijn grote regionale verschillen, zoals Groningen bewijst. Toch maar een 
regionale aanpak bij de versoepeling? 
 
Dat al die berichten over aantallen overledenen niet zo interessant zijn is ook de strekking 
van een nieuw verhaal van David Spiegelhalter dat Jep de Bie mij stuurt 
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/30/coronavirus-deaths-how-does-
britain-compare-with-other-countries?__twitter_impression=true 
Spiegelhalter brandt zich niet aan de kwaliteit van leven. 
 
Onder druk wordt alles vloeibaar, dat kwam bij me op toen ik een opmerkelijk stuk in de NY 
Times las over de ontwikkeling van vaccins. Het borduurt voort op de opmerking van de 
studieleider van het vaccin dat in ontwikkeling is bij het Jenner Institute (Oxford), zie mijn 
journaal van 28 april. 
https://www.nytimes.com/2020/04/30/opinion/coronavirus-vaccine-covid.html 
Bij de ontwikkeling spelen proefdieren een belangrijke rol omdat je die kunt “challengen”, 
dus de ene helft geef je het vaccin, de andere niet en dan ga je ze allemaal infecteren en 
kijkt wat er gebeurt. 
Bij mensen doe je dat niet, daar ga je uit van een grote groep die je het vaccin geeft en een 
controlegroep en dan maar hopen dat het virus nog rondwaart. De vrees is dat het op 
moment van de proef het virus zo ver is teruggedrongen dat er niets over de werking van 
het vaccin te zeggen valt. 
Onder welke omstandigheden is het toch acceptabel om de “challenge” te doen? Het artikel 
in de NY Times baseert zich op de volgende publicatie 
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216 
Wie zou hiervoor in aanmerking moeten komen? 
Volunteers for human challenge studies would be drawn from previously uninfected 
individuals at relatively low risk of complications or mortality from SARS-CoV-2 infection (eg, 
young adults, without chronic health conditions, and not otherwise sick) [3–7] and who are 
at substantial risk of natural exposure to SARS-CoV-2 (eg, resident in areas with high 

https://amp.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/30/coronavirus-deaths-how-does-britain-compare-with-other-countries?__twitter_impression=true
https://amp.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/30/coronavirus-deaths-how-does-britain-compare-with-other-countries?__twitter_impression=true
https://www.nytimes.com/2020/04/30/opinion/coronavirus-vaccine-covid.html
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216
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transmission rates). Such a target group might comprise uninfected persons aged 20–45 
years, an age range in which the risk of death or serious complications following infection is 
substantially lower than in older age groups 
Ik herinner me het artikel van Spiegelhalter (journaal van 17 april) die heeft vastgesteld dat 
voor alle leeftijdsgroepen geldt dat de kans op overlijden overeenkomt met de kans dat je 
binnen 1 jaar aan een ziekte overlijdt. Uiteraard is de kans dat je dan overlijdt als 90 jarige 
groter dan wanneer je onder de 45 bent, maar als het gaat om de QALY dan is de keuze niet 
zo vanzelfsprekend als in het artikel wordt gesuggereerd (dit is heel voorzichtig 
geformuleerd). Bovendien is bij het griepvaccin wel duidelijk geworden dat de 
immuunrespons bij ouderen minder is dan bij jongeren, dus alleen testen bij jongeren zou 
een te rooskleurig beeld geven. 
 
Als het vaccin er is, wat doen we dan met anti-vaxers – of mensen die niet per se anti zijn? 
Op 23 april heb ik daar al iets over geschreven n.a.v. een artikel in Trouw, ik vond het toen 
geen probleem. 
Nu, denkend over de verpleeghuizen is het de vraag of het verzorgend personeel verplicht 
moet/mag worden. Als ik goed ben geïnformeerd is de vaccinatiegraad onder die groep voor 
het griepvaccin ca 30%, waarbij we moeten bedenken dat het griepvaccin bij ouderen voor 
ca 60% effectief is. En wie beslist of demente bejaarden een griepvaccinatie krijgen? De 
familie? 
 
Van Jep de Bie kreeg ik een filmpje toegestuurd van het IVM, Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik. Ik moet zeggen, ik had er wel eens van gehoord maar nooit wat van 
gezien. Zeker voor zorgmedewerkers is dit toch een goede bron, wekelijks komt er een 
Coronajournaal uit met informatie over medicatie. 
https://www.youtube.com/watch?v=SefbMBONxh8&app=desktop 
Toine Pieters zit in de Raad van Toezicht zag ik. 
 
Behalve dat bestaande geneesmiddelen worden getest op werkzaamheid, 
https://www.nytimes.com/2020/04/30/health/coronavirus-antiviral-
drugs.html?referringSource=articleShare 
zijn er ook berichten dat al lang geleden ontwikkelde vaccins mogelijk effect zouden hebben 
op corona. Voor BCG (TBC) had ik dat al wel eens gehoord, maar nu schijnt ook oa het polio 
vaccin in de aandacht te staan. Huub attendeerde me op 
https://www.nytimes.com/2020/05/01/opinion/coronavirus-vaccine-innate-
immunity.html?referringSource=articleShare 
 
Wie geïnteresseerd is in de verschillende ontwikkelingsfasen van een vaccin, en hoe ver de 
diverse bedrijven zijn kan goed terecht op 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-
vaccine.html?referringSource=articleShare 
In een tijdlijn, met het overzicht van bedrijven wanneer hun eerste klinische proef start, 
staat Janssen Vaccines achteraan (september), maar als het gaat om productie hebben ze 
een voorsprong op de meeste andere bedrijven. Als de klinische studie mislukt gaan 
miljoenen doses de prullenbak in (zie Elsevier PDF gestuurd door Huub) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SefbMBONxh8&app=desktop
https://www.nytimes.com/2020/04/30/health/coronavirus-antiviral-drugs.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/04/30/health/coronavirus-antiviral-drugs.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/01/opinion/coronavirus-vaccine-innate-immunity.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/01/opinion/coronavirus-vaccine-innate-immunity.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?referringSource=articleShare
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Met mondkapjes kan ik nog steeds met gemak het hele journaal vullen. Voor degenen die 
zelf wat willen maken is dit misschien wat (van Jep de Bie) 
https://newscientist.nl/nieuws/wetenschappers-weten-nu-welke-stoffen-het-beste-werken-
bij-zelfgemaakte-mondkapjes/ 
De vrolijke noot (mondkapjes) komt van Roelf Backus. Het gaat om de Belgische minister 
van justitie, zie meegestuurd mp4 bestand. 
 
RIVM cijfers: 
Geen bijzonderheden. 
Als toegift nu de CBS cijfers wat betreft oversterfte. 
https://www.rivm.nl/nieuws/sterfte-daalt-verder 
Het lijkt erop dat het totaal aantal corona gerelateerde sterfgevallen, afgelopen week, ca 
1,6 keer het aantal door tests bevestigde aantal gevallen is. 
Het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen “is verder gedaald” (zonder 
aantallen) 
 
Bonden zijn “geschokt” door de 9 doden onder het zorgpersoneel. Ze weten kennelijk zeker 
dat zij de infectie hebben opgelopen tijdens het werk, en hebben dan ook niet gezien dat 
vergeleken met de categorie 18-69 jaar het sterftepercentage van zorgmedewerkers veel 
lager is (zie journaal gisteren) 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/negen-coronadoden-onder-zorgpersoneel-
in-nederland~bc9e856f/ 
Ik ben het niet altijd met Jan Huurman eens op LinkedIn, maar met zijn relativering op dit 
punt wel. 
 
  

https://newscientist.nl/nieuws/wetenschappers-weten-nu-welke-stoffen-het-beste-werken-bij-zelfgemaakte-mondkapjes/
https://newscientist.nl/nieuws/wetenschappers-weten-nu-welke-stoffen-het-beste-werken-bij-zelfgemaakte-mondkapjes/
https://www.rivm.nl/nieuws/sterfte-daalt-verder
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/negen-coronadoden-onder-zorgpersoneel-in-nederland~bc9e856f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/negen-coronadoden-onder-zorgpersoneel-in-nederland~bc9e856f/
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Coronajournaal 2 mei 
 
In de Volkskrant een interview met Jaap Goudsmit.  
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/viroloog-jaap-goudsmit-over-de-oorlog-die-hij-in-
getallen-vatte-en-over-de-coronacrisis-waarin-hij-gegevens-mist~b0227b04/ 
Het stuk dat over de oorlog gaat, sla ik hier over, het gaat natuurlijk ook over de corona. Op 
29 maart was ik nogal kritisch op Goudsmit omdat hij het alleen over testen, testen, testen 
had, maar dit is in elk geval voor een deel genuanceerder. 
Eerst de kritiekpunten. Hij heeft het over de “breedte in het maatschappelijk debat” met het 
verkeerde voorbeeld volgens mij. Zijn vrouw, huisarts, heeft problemen om patiënten te 
verwijzen met een andere aandoening dan corona: “een heleboel gewone gezondheidszorg 
functioneert nu niet”. Hij weet toch ook wel dat de ziekenhuizen zich weer met alle macht 
aan het herinrichten zijn? 
De spoedgevallen zijn altijd doorgegaan, en dat nu ook “semi-spoed” aan de beurt is weet ik 
van schoonzus Ingrid die enkele dagen geleden geopereerd is in Isala Zwolle – met goed 
resultaat zoals het er nu naar uitziet. 
Terug naar Goudsmit. Hij haalt Marcel Levi aan die zich keerde tegen het modellenwerk, en 
dit vergeleek met o.a. astrologie, zie mijn journaal van 22 april. Heel vreemd dat hij Levi 
noemt, want Goudsmit erkent wel dat op basis van die modellen maatregelen zijn 
genomen: “Met die maatregelen hebben we het virus ontlopen”. Was dat niet de bedoeling 
dan? 
Hij stelt “op 20 mei moeten er toch nieuwe stappen worden gezet”. Tsja. Hij had nu beter 
zijn opmerkingen van 29 maart kunnen herhalen waar hij pleitte voor een bredere discussie 
dan nu in het OMT wordt gevoerd. 
Maar in de rest van het interview vind ik dat hij beter op dreef is, o.a. met zijn relativering 
van het aantal doden en vooral de nadruk op preventie: 
 
(Vraag): Roken, overgewicht, drank, stress en gebrek aan beweging zijn de grootste oorzaak 
van ziekte; jaarlijks sterven er 35 duizend Nederlanders aan. In 2018 presenteerde 
staatssecretaris Paul Blokhuis zijn Nationaal Preventieakkoord, dat het aantal leefstijlziekten 
omlaag moet brengen. Hij werd beschuldigd van betutteling. Nu staat de hele wereld op zijn 
kop vanwege een ziekte die veel minder doden veroorzaakt, en doet iedereen braaf wat de 
overheid zegt. Dat is toch idioot? 
‘Het is nog veel erger. Ik heb zeven jaar aan een boek over preventie gewerkt, het is klaar 
maar ik vond het niet kies het nu uit te brengen, het verschijnt in 2021. Ik begon eraan 
nadat iemand tegen mij had gezegd: de taak van een arts is om de dood te bestrijden. Ik 
antwoordde: nee, de taak van de arts is om het lijden vóór de dood te bestrijden. Hoe 
korter het lijden, hoe fijner de dood. Hoe kun je zo kort mogelijk lijden garanderen? Door 
aan preventie te doen. En ja, daar wordt veel te weinig geld aan uitgegeven. 
 
Ook in de NRC een opiniestuk van Boudewijn Chabot over een uitspraak van de Hoge Raad 
betreffende euthanasie bij een diep demente bejaarde, een uitspraak waarin de HR 
meeging met de beschuldigde arts. Wie Boudewijn Chabot kent weet dat hij deze uitspraak 
betreurt. Interessant is hoe hij 34 doden in een verpleeghuis door corona weegt ten 
opzichte van euthanasie door een arts. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/hoge-raad-zet-licht-op-groen-voor-doding-diep-
demente-ouderen-a3998492 
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Zie ook de reacties op dit artikel. 
 
Frank Kalshoven, columnist van de Volkskrant, lees ik graag, hij heeft een nuchtere kijk op 
de economie. Maar de corona crisis heeft hem toch ook flink te pakken 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/overweeg-om-de-kosten-van-de-coronacrisis-
over-honderd-jaar-uit-te-smeren~b4112871/ 
De corona crisis vergelijken met een oorlog – en hebben we 100 jaar nodig om daar dan 
weer overheen te komen? Ik heb geen oorlog meegemaakt maar ben van net na de 2de 
wereldoorlog en heb genoeg meegekregen om dit een onzinnige vergelijking te vinden. 
Bovendien waren we er weer redelijk snel bovenop, zelfs de Duitsers met hun 
Wirtschaftswunder. 
 
Paar dagen terug had ik het over de samenwerking van het Jenner Institute met Merck. 
Jenner sluit geen exclusieve deals af, dat blijkt wel want die met Serum Institute India lijkt 
belangrijker, zie het verhaal uit de NRC dat Huub me stuurde: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/de-machtsstrijd-om-het-vaccin-is-nu-al-begonnen-
a3998537 
Dit Indiase bedrijf is ook eigenaar van Bilthoven Biologicals waar ik ook nog een blauwe 
maandag heb gewerkt. Dat er goede afspraken komen over de distributie van vaccins, een 
ander onderwerp in dit verhaal, waag ik te betwijfelen. Dat is nog nooit gelukt. 
 
Dat het niet meeviel om in een markt waar iedereen op zoek is naar mondkapjes voldoende 
voorraden binnen te halen bleek al uit de 2de kamer briefing donderdag. Hoe lastig blijkt 
goed uit een reconstructie in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoog-spel-in-een-louche-wereld-hoe-
nederland-faalde-in-de-jacht-naar-mondkapjes~b3c35680/ 
Het woord falen lijkt hier niet echt op zijn plaats, hoe had het een succes moeten worden? 
Hoe hadden we het anders moeten aanpakken? 
 
Ik heb al 2 keer aangegeven dat ik eerder weer een popconcert van 1000 man 
georganiseerd zie dan een bridgetoernooi van 100. Een variant hierop komt van 
bestuursvoorzitter Dillman van Isala ziekenhuizen Zwolle: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/ziekenhuisbestuurder-rob-dillmann-stel-
leeftijdsgrenzen-in-bij-versoepelen-lockdown-a3998488 
Hij pleit er ook voor om de 2400 ic bedden voorlopig te handhaven. 
 
De medische geschiedenis staat in de belangstelling, ik heb het al eens eerder geschreven. 
Hierbij een artikel van 4 historici, die ervoor pleiten (in de NRC) om ook gehoord te worden: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/historici-moeten-ook-meedenken-juist-nu-
a3998484 
De 4 historici stellen Duitsland als voorbeeld, waar de Leopoldina van 1652 (!), de Nationale 
Akademie der Wissenschaften, met een statement over corona is gekomen 
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Leopoldina_Coronavir
us_statement_3_en.pdf 
Ik ben er even snel doorheen gelopen, maar veel meer dan wat algemeenheden heeft het 
grote gezelschap dat hieraan heeft meegewerkt niet geproduceerd. Ik heb niet het idee dat 
beleidsmakers hier veel verder mee komen. 
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Wij hebben in Nederland de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen). Nog niet zo lang geleden organiseerde de KNAW een symposium 
(“Medische geschiedenis, hoe verder?”) over de tamelijk bedroevende staat waarin de 
discipline van de medische geschiedenis in Nederland verkeert. In Nederland loopt een 
scheidslijn tussen de beoefening van de medische geschiedenis aan de universiteit 
(tegenwoordig zijn dat voor het merendeel historici) en mensen uit de praktijk die 
geschiedenis van hun vak als hun hobby zien. De bedoeling van het symposium was om die 
2 werelden nader tot elkaar te brengen, maar ik heb niet de indruk dat het veel is 
opgeschoten. Wat ik me herinner van die bijeenkomst is dat in de archeologie die 
samenwerking wel van de grond is gekomen. 
 
Toevallig in hetzelfde nummer van de NRC een interview met Toon Kerkhoff, van huis uit 
medicus die zich intensief met de geschiedenis van de geneeskunde bezighoudt. Hij is 
schrijver van het boek over de aanpak van de pest in de Nederlanden wat ik al eerder in dit 
journaal heb genoemd (29 maart): 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/de-pest-bestrijden-en-toch-geld-verdienen-
a3998479 
 
Een artikel gestuurd door Huub waarschuwt voor te vroege opheffing van maatregelen, het 
eiland Hokkaido (Japan). Het ging hier mis, waarschijnlijk door een combinatie van teveel 
tegelijk openen, o.a. café’s, en toevloed van mensen naar het eiland: 
https://time.com/5826918/hokkaido-coronavirus-
lockdown/?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-
article&utm_content=20200502 
 
Toch wel weer een mooi verhaal over mondkapjes, gestuurd door Jep, van iemand die zelf 
onderzoek aan mondkapjes heeft gedaan 
https://www.trouw.nl/binnenland/het-gaat-niet-alleen-om-de-wetenschap-het-mondkapje-
is-een-
overgangsritueel~b43ad5f5/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2F9LpWG8FomB%3Famp%3D1 
 
Van Huub kreeg ik een artikel (Tubantia, zie PDF) over Denemarken dat inmiddels al weer 
ruim 2 weken de scholen heeft geopend (t/m 11 jaar), en ook kappers, rijscholen en 
rechtbanken zijn weer open (horeca niet). Lijkt niet tot grote problemen te leiden. 
De Deense Coutinho is van mening dat Denemarken weer zo snel kon starten omdat 
Denemarken snel was met de lockdown (12 maart). Wat denk ik niet zo is, Nederland had 
daarvoor al maatregelen genomen die de R al flink omlaag hadden gebracht, en de scholen 
gingen maar een paar dagen na Denemarken dicht. Wat belangrijk is, Denemarken heeft 
geen uitbraak gehad zoals wij in Brabant. Wanneer we dat niet hadden gehad (en de situatie 
in het Noorden en Zeeland in het hele land hadden gehad) zouden we ook eerder weer 
maatregelen hebben kunnen loslaten. 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden. 
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Coronajournaal 3 mei 
 
Via de website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis 
https://nvmg.nl 
kom ik terecht op een video-college van Frank Huisman over de geschiedenis van 
pandemieën. Dit bevalt me beter dan het verhaal van de 4 historici gisteren in de NRC met 
hun verwijzing naar het Duitse stuk van de Akademie van Wetenschappen. 
Misschien moet je wennen aan het Groningse accent waarmee hij Engels spreekt, verder 
stellen studenten tussendoor nogal stomme vragen en hapert het technisch soms, maar het 
is de moeite waard om er een uurtje voor uit te trekken 
https://www.sg.uu.nl/video/2020/04/history-pandemics 
Het is een beetje “jumping to conclusions” door hier enkele van zijn laatste dia’s te 
presenteren maar misschien maakt het nieuwsgierig om zijn verhaal aan te horen. 
 

De nadruk ligt nu sterk op  
- testen: van het virus, van de antilichamen,  
- geneesmiddelen, vaccins 
Er zijn echter ook andere benaderingen. Waarom 
is het ene gebied zwaarder getroffen dan het 
andere bijvoorbeeld, welke rol speelt ongelijkheid, 
opleidingsniveau, luchtverontreiniging, 
ontbossing, dierenwereld. 
 
 

Een pleidooi voor global health, voor langere 
termijn oplossing. Uiteraard zaken die in 
ontwikkelingslanden niet goed geregeld zijn zoals 
schoon drinkwater en sociale voorzieningen. Maar 
ook voor ons zaken herwaardering van preventie 
en omgang met de natuur. 
 
Altijd glad ijs voor een historicus als hij de 
toekomst moet voorspellen. Maar Frank Huisman 
is niet snel op onbezonnen uitspraken te 
betrappen, en hij geeft factoren aan die een 
verandering teweeg zouden kunnen brengen maar 
tegelijkertijd wat dat zou kunnen tegenhouden 
 
Even pauze, val ik midden in een gesprek, op de 
radio, VPRO OVT met o.a. Floor Haalboom, 
medisch historicus. Floor is enkele jaren geleden 

gepromoveerd op de geschiedenis van zoönosen in Nederland, en ik heb indertijd contact 
met haar gehad over influenzavaccins voor paarden en varkens. 
Uitgebreid aan de orde komt het boek van William Mc Neill, plagues and peoples van 1976, 
een boek dat ook Frank Huisman in het begin van zijn presentatie noemt. Het beschrijft de 
invloed die epidemieën hebben gehad op de geschiedenis, met als voorbeelden de val van 
het Romeinse rijk, de Azteken in Zuid-Amerika en Napoleon met zijn echec in Rusland. Echt 

https://nvmg.nl/
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nieuwe inzichten, zeker na de video van Frank Huisman zijn me niet bijgebleven, maar wie 
wil, luistert vanaf (tijd: 10:38 ) 
https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/536603-het-spoor-terug-operatie-
onthechting-deel-1 
 
Henk Buurma attendeert me op de boekbespreking van het boek van Toon Kerkhoff over de 
pestbestrijding in de Nederlanden 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/fascinerende-studie-van-de-eerste-lockdown-in-
de-17de-
eeuw~b94c5025/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content
&utm_content=free 
Het is hier al een paar keer aan de orde geweest, gisteren nog en toen kreeg ik van Toon al 
een voorzichtige hint maar ik had het niet door: 4 sterren. 
 
Anderhalve pagina journaal nu, allemaal geschiedenis, de 4 schrijvers van het NRC 
opiniestuk kunnen gerust zijn de geschiedenis komt voldoende aan bod dezer dagen. 
 
Een mooi artikel in de NY Times laat zien hoe mutaties in het virus kunnen worden gebruikt 
om de route van verspreiding te achterhalen. 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/science/coronavirus-mutations.html 
Het RNA van het corona virus bevat ongeveer 30.000 “letters”, waarbij elke letter staat voor 
een aminozuur (er zijn 21 verschillende aminozuren). Elke letter bestaat uit 3 “suikers” 
(deoxyriboses) wat betekent dat het RNA van corona virus uit een streng van ca 90.000 
“suiker”moleculen bestaat. 
Er zijn 4 typen “suikers”, als we die A,B,C en D noemen, krijg je lettercombinaties als AAA, 
ABC, ABD, BAA enz, veel meer dan de 21 aminozuren. Elk aminozuur kent daarom meerdere 
combinaties. Het gevolg is dat niet elke verandering in een “suiker” ook een ander 
aminozuur geeft. Maar het kan dus wel. 
Er loopt een project waarbij het RNA (genoom) van 4400 virus monsters in kaart gebracht 
wordt. 
Daarbij zijn heel veel verschillen (mutaties) gevonden, wat het mogelijk heeft gemaakt om 
de verspreiding vanaf Wuhan in kaart te brengen. Hier een plaatje wat een indruk geeft 
hoeveel mutaties er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. 
 

 
Hoe langer het lijntje, des te meer mutaties. Er zijn plekken in het virus genoom die veel 
mutaties laten zien, wat meestal betekent dat het eiwit wat daar gecodeerd wordt niet een 
belangrijke rol speelt. Op plaatsen waar weinig of geen mutaties te zien zijn betekent het 
meestal dat deze mutatie ervoor zorgt dat het virus niet levensvatbaar is. En misschien een 
goede keus om geneesmiddelontwikkeling hierop te richten. 
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Het project dat deze genomen in kaart brengt, en de geografische relaties laat zien: 
https://nextstrain.org/ncov/global 
Wel een wat onoverzichtelijke website, maar dat komt ook door de vele mutaties. 
 
Van Janine van de Linde kreeg ik een bericht met daarin de veronderstelling dat leptine een 
rol speelt bij de thrombose die veel wordt gezien bij corona patiënten (vooral die met 
overgewicht?). 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5109781/voedingssupplement-
veelbelovend-middel-corona-leptine 
Leptine geeft verzadiging aan dus lijkt het gek dat mensen met overgewicht een verhoogd 
leptine gehalte hebben en dat resveratrol, dat de leptine spiegel verlaagt, een gunstig effect 
zou hebben. Ik had nog nooit van leptine gehoord 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leptine 
Het blijkt dat mensen met overgewicht vaak ongevoelig zijn voor leptine, en zo meer leptine 
in hun lichaam hebben (?) Leptine schijnt meer functies te hebben, waaronder een rol bij 
ontstekingen. 
Het stofje dat tegen leptine zou werken, resveratrol kende ik ook niet (meer) maar blijkt een 
oude bekende te zijn 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resveratrol 
Het is het anti-oxydans uit de rode wijn, nu begrijp ik Ab Osterhaus beter. 
 
Van Roelf Backus een artikel dat al weer wat ouder is, maar nog wel actueel 
https://www.wyniasweek.nl/als-we-nu-niet-stoppen-met-lockdown-zijn-we-onze-vrijheid-
kwijt/ 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden. Op zondag en maandag zijn de getallen nog onbetrouwbaarder dan 
op andere dagen 
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Coronajournaal 4 mei 
 
Dodenherdenking. Gedenken we ook de doden t.g.v. de corona epidemie? Toch maar niet, 
de vergelijking met de 2de wereldoorlog gaat mank, en ik was ook al tegen het verhaal van 
Frank van Kalshoven met zijn 100-jarige obligaties. 
Maar toch. Als we de corona pandemie zien als een invasie, waren we goed voorbereid? “si 
vis pacem para bellum”, als je de vrede wilt bereid je dan voor op oorlog is een spreuk die 
door Erasmus bekend is geworden. 
Waren we op deze “oorlog” voorbereid? Daar valt wel wat op aan te merken als we kijken 
naar de mondkapjes en testcapaciteit. Maar dat is wel achteraf praten. Wat in elk geval 
beter op orde had gekund was de algemene weerbaarheid van de bevolking. En dan heb ik 
het niet over degenen die zonder dat ze dat zelf kunnen beïnvloeden, tot een risicogroep 
behoren. Ik heb het over de welvaartsziekten die met een goed preventiebeleid (in elk geval 
voor een deel) voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Gisteren heb ik per mail de link naar het artikel van Toine Pieters al gestuurd: 
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008276 
Van Toine kreeg ik ook nog een ander artikel, How Colonial Power, Colonized People and 
Nature Shapes Hansen’s Disease Settlements in Suriname, zie PDF. 
Hansen’s disease blijkt de hedendaagse term te zijn voor lepra. 
Beide artikelen zijn “vers van de pers” en voldoen helemaal aan de “configuration” 
benadering van Rosenberg (zie college van Huisman, journaal gisteren), holistisch, 
multicausaal, multicultureel, ecologisch. 
 
Een artikel van Jaap Goudsmit in de NRC had ik gemist, maar Huub vestigt hier terecht de 
aandacht op (later zag ik het in de krant van vandaag, het was al eerder online): 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/we-kunnen-de-zestigplussers-beschermen-
a3998520 
Op het eerste gezicht staan er aantrekkelijke voorstellen in, maar dat valt bij nader inzien 
toch wat tegen. Iedereen op straat een mondkapje voor bijvoorbeeld. Goudsmit stelt dat 
verder dat veronachtzaamd is dat we in Nederland veel mensen van boven de 60 hebben en 
dat ouderdomsklachten toenemen met de leeftijd. Is dit veronachtzaamd? Bedoelt hij de 
verpleeghuizen? Ook stelt hij dat verwijzing van huisarts naar specialist op problemen stuit. 
Dat lijkt me geen probleem, dat patiënten te weinig de huisarts consulteren is iets anders. 
De huisarts als “poortwachter”, beoordelaar of er mogelijk corona in het spel is, lijkt me 
logisch en is al gerealiseerd. Dat de huisarts de bemonstering doet voor de PCR test lijkt me 
een goed idee, als dat sneller tot een resultaat leidt. 
In zijn verhaal gaat Goudsmit ervan uit dat antilichamen geïsoleerd uit bloed van personen 
die een infectie hebben doorgemaakt, beschikbaar is en dat daar 20.000 doses van zijn 
(passieve immunisatie). En dat de huisarts dat toedient bij “aanhoudende kortademigheid” 
(even later: bij positieve corona test). 
Goudsmit heeft het over “het op orde krijgen van de logistiek”. Maar dan moet er toch eerst 
zicht zijn op die antilichamen. Hoe zou het staan met het onderzoek daarnaar? Zijn ze 
effectief, en hoe lang gaat het dan duren tot die 20.000 doses er zijn? En gaan die wel in 
eerste instantie naar de huisartsen? Lijkt op zijn “testen testen testen” verhaal van 29 
maart, toen was er nog veel te weinig testcapaciteit. 

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008276
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Wat betreft de reacties op dit stuk: veel gaan over het criterium van de leeftijd. Volgens mij 
moeten we af van steeds maar weer die leeftijd, en is het gehele risicoprofiel belangrijker. 
Zoals bij (hoge) bloeddruk en het risico op hartfalen ook afhankelijk is van een aantal risico 
factoren. Zo langzamerhand moet daar toch ook wel meer (kwantitatief) over bekend zijn bij 
corona, nu blijft het bij kwalitatieve verhalen over diabetes overgewicht en dergelijke. 
 
Ook bij de column van Rosanne Hertzberger komt weer een scherpe leeftijdsgrens, nu bij 55 
jaar. Een kwart van het onderwijzend personeel in het basisonderwijs schijnt boven de 55 te 
zijn, en dan is de rest van het artikel wel weer voorspelbaar. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/02/testen-we-straks-de-klas-of-wachten-we-weer-af-
a3998514 
Een directe aanval op de baas(?) van de GGD’s: 
Nota bene de baas van de GGD, Sjaak de Gouw, de organisatie die in dit land 
verantwoordelijk is voor infectieziektebestrijding, gaf toe het nut van testen niet in te zien 
en hetzelfde gold voor het opleiden van een leger contact-traceerders. Zo langzamerhand 
moeten we ons afvragen of hij de juiste man op de juiste plek is. 
Ik ben ook niet enthousiast over hem (journaal 22 april bijvoorbeeld). Hij heeft niet de 
uitstraling dat er nu echt wat aan de hand is en hij met zijn GGD’s aan de bak moet. Je kunt 
van Rosanne Hertzberger van alles vinden maar haar stukjes leveren wel reacties op. 
Sportief was dat Sjaak de Gouw op het stuk reageerde: 
Geachte mevrouw Hertzberger, Het is onjuist dat ik het nut van testen niet inzie en vind dat 
bron- en contactonderzoek beperkt kan blijven. We hebben in Nederland een 
bestrijdingsstrategie. Daarbij hoort een teststrategie en een strategie voor bron- en 
contactonderzoek. Wij zorgen voor de capaciteit die hiervoor nodig is. Als de 
bestrijdingsstrategie 'bescherming van kwetsbaren' is, testen wij (samen met 
zorginstellingen en huisartsen) zorgmedewerkers en kwetsbare personen en voeren we 
vervolgens bron- en contactonderzoek uit. Vanaf komende week breiden we het testen en 
bron- en contactonderzoek uit naar professionals in het onderwijs, kinderopvang en sport 
en naar mantelzorgers. Als maatregelen verder worden versoepeld, testen wij ook die 
doelgroepen en voeren we bron- en contactonderzoek uit. Onze testcapaciteit is hiervoor 
meer dan voldoende, omdat we al weken zijn opgeschaald en eenvoudig nog verder kunnen 
opschalen. Dit geldt ook voor het bron- en contactonderzoek. Op dit moment maken we in 
opdracht van VWS een opschalingsplan voor testen en bron- en contactonderzoek in het 
nieuwe normaal. Dat is gebaseerd op het uitvoeren van vier keer zoveel bron- en 
contactonderzoek als in de afgelopen (al opgeschaalde) periode. In het nieuwe normaal 
testen wij iedereen, die getest moet worden om de epidemie effectief te bestrijden. Budget 
is daarbij geen enkel issue. Met vriendelijke groet, Sjaak de Gouw. 
Hier kwam weer een reactie op van een arts-epidemioloog 
 
CL_van_der_Poel 
15 hours ago 
Geachte Heer de Gouw, ik volg de Covid-19 uitbraak al een tijdje, doch kan mij niet aan de 
indruk onttrekken dat u de slotzin "wij testen iedereen, die getest moet worden om de 
epidemie effectief te bestrijden", niet waar kunt maken. Immers het bron en 
contactonderzoek is al heel vroeg na het begin van de uitbraak gestaakt. "Vanwege de 
aantallen". De inhaal-manoeuvre die u nu onderbouwt met een "een bestrijdingsstrategie" 
komt nogal laat. En doet denken aan de claim van de regering dat er inmiddels voldoende 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/02/testen-we-straks-de-klas-of-wachten-we-weer-af-a3998514
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/02/testen-we-straks-de-klas-of-wachten-we-weer-af-a3998514


138 
 

beschermingsmaterialen zouden zijn. Quod non. Het is niet de taak van GGD's om vanachter 
vergadertafels belangrijke zinnen uit te spreken. Een typisch GGD taak is om met de voeten 
in de klei te werken, en zolang de burgers in die klei (scholen en verzorgingshuizen 
bijvoorbeeld) daar te weinig van merken is er iets fundamenteel mis.Dr. C.L. van der Poel, 
arts-epidemioloog. 
Het is niet helemaal terecht om de Gouw te verwijten dat in Brabant en Limburg het track 
en trace niet meer was vol te houden. Het is ook een kwestie van beeldvorming, als in plaats 
van de Gouw een figuur als Gommers voor de GGD troepen had gestaan waren de reacties 
anders geweest. Maar waarschijnlijk staat de Gouw model voor deze ambtelijke (en 
versnipperde?) organisatie. 
 
In verpleeghuizen gaat vandaag een onderzoek van start (ca 1500 deelnemers) waarbij men 
ook probeert de asymptomatische besmetting in kaart te brengen. (anderen besmetten 
terwijl je zelf de symptomen (nog?) niet hebt). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
(gen)typering van het virus, zodat kan worden nagegaan of een virus rondwaart in het 
verpleeghuis of dat nieuwe besmettingen van buiten komen. 
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/536793-onderzoek-
verpleeghuizen-en-coronavirus-van-start 
 
In de Wall Street Journal een artikel over de dodelijkheid van het virus. De kop van het 
artikel luidt dat wanneer iemand aan corona overlijdt, het betekent dat deze 10 jaar van zijn 
leven inlevert. Gemiddeld, dat staat er nog wel bij. 
https://archive.vn/SeELR 
Er staat een grafiek in waarvan ik vind dat deze misleidend is. 

Neem bijvoorbeeld het balkje 55-64 jaar, dat is de helft van 75-84 
jaar. Daarmee lijkt dat de kans dat je aan corona overlijdt maar een 
factor 2 is tussen deze leeftijdsklassen. Maar deze grafiek houdt geen 
rekening met het feit dat er veel meer 55-64 jarigen zijn, dus dit is 
sterk vertekend, de kans om te overlijden voor 55-64 is veel lager. 
Veel beter is het om de berekening van David Spiegelhalter te nemen, 
die heeft bepaald dat voor alle leeftijden ongeveer hetzelfde geldt, 
namelijk dat, als je corona krijgt, de kans op overlijden ongeveer 
gelijk is aan de kans dat je binnen een jaar overlijdt. 
 

Ook het RIVM of CBS kan er wat van, met een Y as die op 2000 begint (sterfte vergelijking 
met influenza epidemie 2018, uit de dagelijkse corona rapportage) 

 
 
Karel Knip laat zien hoe straks de opstelling wordt in restaurants. Er blijft niet veel ruimte 
over voor de ober: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/we-moeten-allemaal-aan-een-hoekpunt-eten-
a3998431 
 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/536793-onderzoek-verpleeghuizen-en-coronavirus-van-start
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/536793-onderzoek-verpleeghuizen-en-coronavirus-van-start
https://archive.vn/SeELR
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/we-moeten-allemaal-aan-een-hoekpunt-eten-a3998431
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/we-moeten-allemaal-aan-een-hoekpunt-eten-a3998431
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Huub stuurt me echt een heel goed stuk van een Belgische viroloog (die verstandige dingen 
zegt over mondkapjes, en toegeeft dat het in Nederland goed gaat) 
https://www.topics.nl/viroloog-steven-van-gucht-ik-draag-geen-mondmasker-in-de-
supermarkt-a14339664demorgen/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/ 
Het enige wat ik aan te merken heb is dat hij zou kunnen aangeven dat jongeren wat meer 
ruimte kunnen krijgen (bijvoorbeeld: bij openbaar vervoer geeft hij aan dit zoveel mogelijk 
te mijden). 
Steven van Gucht is verbonden aan Sciensano, een Belgische openbare instelling, lijkt op het 
RIVM is mijn indruk. 
 
RIVM: 
Laagterecords alom, maar wat zegt het? En nu met 5 mei in zicht wordt het nog 
onduidelijker hoe we er voor staan. Maar wachten op de cijfers van donderdag. Als de 
maatregelen versoepeld worden: waar gaan we op sturen? 
  

https://www.topics.nl/viroloog-steven-van-gucht-ik-draag-geen-mondmasker-in-de-supermarkt-a14339664demorgen/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/
https://www.topics.nl/viroloog-steven-van-gucht-ik-draag-geen-mondmasker-in-de-supermarkt-a14339664demorgen/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/
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Coronajournaal 5 mei 
 
Het was te verwachten, de vergelijking tussen de corona crisis en de 2de wereldoorlog. 
Hier een stuk in de NRC met als strekking dat een vergelijking zinnig is 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/04/de-vergelijking-tussen-oorlog-en-coronacrisis-is-
juist-zinvol-a3998719 
Juist daarom is de vergelijking tussen de oorlog en de coronacrisis zinvol: ze herinnert ons 
aan het belang van basale vrijheden (zoals het recht om je vrij te bewegen), en laat tegelijk 
zien hoezeer we er in aanvullende vrijheden op vooruit zijn gegaan. Ze toont ons dat we, 
zelfs in deze buitengewone en soms buitengewoon moeilijke tijd, bevoorrechte mensen zijn. 
 
En hierbij een stuk uit de Volkskrant, die deze vergelijking te ver gaat 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-deze-generatie-zal-niet-worden-
getekend-door-deze-coronapandemie~b730934f/ 
Deze generatie’ zal niet worden getekend door deze coronapandemie. Ik ben 31 jaar oud. Ik 
acht de kans klein dat ik op mijn 80ste mijn kleinkinderen zal vertellen over die epische tijd 
dat ik een paar maanden thuis zat te netflixen, terwijl er een verschrikkelijke schaarste aan 
wc-papier was, zoals mijn grootouders mij vertelden over het aansnijden van de bloembollen 
in de Hongerwinter. Ik zou me kapot schamen. Ik kan in de supermarkt nog steeds een royale 
selectie aan luxe buitenlandse kazen halen met bijpassende wijn. 
 
Wel aardig om te filosoferen hoe deze corona crisis over 50 jaar herinnerd zal worden. Niet 
vanwege het tekort aan WC papier, hoogstens als een hilarisch hoogtepunt, dat weet de 
Volkskrant schrijver ook wel. Je mag hopen dat over 50 jaar deze corona crisis nog het 
vertellen waard is, want dat zou betekenen dat er geen al te grote rampen zijn gebeurd. 
Ik denk wel dat deze corona crisis meer indruk zal achterlaten bij de kinderen dan bij de 
wijn- en kaas kopende 31 jarige schrijver van het Volkskrant artikel. Niet naar school, geen 
vriendjes zien geen vakantie, en dat alles voor de bescherming van opa en oma (Esmée van 
9) dat zal een blijvende indruk achterlaten. Eigen ervaringen op jonge leeftijd blijven 
hangen, ook als ik naar mezelf kijk. Geboren in 1949 heb ik veel verhalen gehoord over de 
2de wereldoorlog, en ook in 1949 waren levensmiddelen nog op de bon, maar het bleven 
verhalen. Bij de watersnoodramp van 1953 was ik 4, maar heb daar toch het een en ander 
van meegekregen. Mijn grootvader kwam uit Zeeland (Goes), mijn grootmoeder uit 
Amsterdam maar uit Zeeuwse familie. De herinneringen zullen zijn van vlak na die tijd, toen 
de fotoboeken kwamen waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers, maar 
het was toch iets wat je zelf had beleefd. Bij een vrije opstel- opdracht kwam er steevast 
een verhaal over de watersnoodramp. 
 
Hoe de crisis de geschiedenisboeken in zal gaan zal voor een belangrijk deel afhangen wat 
de blijvende gevolgen zijn. Bij de oliecrisis in de jaren 70 zei Den Uyl dat het nooit meer zou 
worden zoals het nu is, en ook de club van Rome had om heel andere redenen een gelijke 
boodschap terwijl we nu een negatieve olieprijs hebben gehad. Zitten we, als er een 
werkend vaccin is, weer allemaal in het vliegtuig, wordt Amsterdam weer overlopen door 
toeristen, blijft Brabant meer varkens houden dan er inwoners in Nederland zijn, of 
verandert er werkelijk iets. We zullen het zien. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/04/de-vergelijking-tussen-oorlog-en-coronacrisis-is-juist-zinvol-a3998719
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/04/de-vergelijking-tussen-oorlog-en-coronacrisis-is-juist-zinvol-a3998719
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Steeds weer heb ik discussies (elke dag wel met Tanya, en gisteren nog met Jep, Stefan, 
Adriaan) welk risico je loopt wanneer je een corona infectie oploopt. 
Het helpt niet wanneer de mensen die het zouden moeten weten, het daar niet over eens 
zijn. Zoals de Zweedse Coutinho en de Engelse van Dissel, in de 2 video’s die ik op 29 april 
noemde. Waarbij Zweden als meest waarschijnlijke CFR (Case Fatality Rate) 0,1% noemde 
en de UK het hield op 0,8%. 
Ik heb het niet zo op die CFR omdat het een globaal getal is die voor de verschillende 
leeftijdscategorieën (of beter: risicogroepen) zo verschillend uitpakt, en dus ook tussen 
landen met heel verschillende leeftijdsopbouw en welvaartsniveau, maar toch, voor een 
globale indicatie bruikbaar. 
Zweden komt op de 0,1% omdat ze daar denken dat de bevolking al 30-40% immuun is, 
terwijl de onderzoeken in Nederland (en ook andere landen) uitwijzen dat dat ca 10x lager 
ligt. Wat dus het verschil in CFR verklaart. 
Voor Nederland betekent een CFR van 0,1%, stel dat iedereen een corona infectie krijgt, ca. 
18.000 doden, het Jort Kelder en Helsloot scenario (een flinke griepgolf). 
Bij een CFR van 0,8% komt het aantal doden op ca 150.000, een aantal dat de lockdown 
maatregelen rechtvaardigt. 
Zelf denk ik dat we moeten rekenen op een CFR van 0,8%, als we zien hoeveel mensen zijn 
overleden, en hoeveel er nu immuun zijn. 
Een andere manier voor een inschatting is om het aantal dieprode plekken op de kaart van 
Nederland te bekijken. Het zijn de plaatsen waar veel doden (en ziekenhuisopnames) zijn 
geweest. Als heel Nederland donkerrood was verkleurd hoe hadden we er dan voorgestaan? 
Ook een reden om eerder 0,8% aan te houden dan 0,1%. 
 
Voor een goede inschatting van mijn eigen risico, ik heb het al vaker aangehaald, is David 
Spiegelhalter mijn gids, die voor mij in elk geval overtuigend heeft aangetoond dat bij het 
doormaken van een corona infectie het risico overeenkomt met het risico dat je loopt dat je 
binnen 1 jaar overlijdt. En ja, dat is afhankelijk van je eigen risicoprofiel (waarbij de leeftijd 
nu eenmaal tamelijk bepalend is). 
Nog maar even een verwijzing naar zijn artikel. 
https://medium.com/wintoncentre/does-covid-raise-everyones-relative-risk-of-dying-by-a-
similar-amount-more-evidence-e7d30abf6821 
 
Henk Buurma vraagt of er iets bekend is over verschillen per wijk in een gemeente, hij 
constateert bijvoorbeeld dat in de supermarkt van de ene wijk er veel beter afstand wordt 
gehouden dan in de andere. 
Ik weet het niet, maar ik kan wel vermoeden dat per gemeente bekend is, per wijk, de 
ziekenhuisopnames en sterftecijfers. Uiteindelijk is met dit soort statistiek ook de cholera 
overwonnen. 
Ik heb zo’n vermoeden dat in achterstandswijken die cijfers hoger zijn dan in Amsterdam 
Zuid. Het verschil in levensverwachting tussen de laagste en hoogste inkomensgroepen is in 
Nederland aanzienlijk en neemt toe, voor mannen bedraagt dit nu 8,6 jaar, voor vrouwen 
9,4 jaar, zie 
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/verschil-in-levensverwachting-tussen-lage-en-
hoge-inkomens-is-verder-gestegen 
Je zou dus kunnen zeggen dat een “gemiddelde” 60 jarige in een achterstandswijk hetzelfde 
risico loopt als een 70 jarige uit Amsterdam Zuid. 

https://medium.com/wintoncentre/does-covid-raise-everyones-relative-risk-of-dying-by-a-similar-amount-more-evidence-e7d30abf6821
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Maar ik vergeet nu dat de leeftijd in de wijken flink kan variëren, dat het aandeel kinderen 
en jongeren bijvoorbeeld in de achterstandswijk groter kan zijn. En dat heeft dan weer een 
drukkend effect op het aantal corona opnames in ziekenhuizen. 
Mijn voorlopige conclusie: als er al cijfers beschikbaar zijn dan zullen ze voor dit soort 
factoren flink gecorrigeerd moeten worden. 
 
Wat mag er nu eigenlijk wel en wat niet, dat verwacht je in een juristenblad. Maar dit 
verscheen in “Neerlandistiek” (weer een site die ik niet kende) 
https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/vage-taal-in-de-overheidscommunicatie-over-
coronamaatregelen-tast-de-rechtszekerheid-aan/ 
 
Roelf Backus schrijft over het TV optreden van Erwin Kompanje bij Pauw, die hij 
teleurstellend vond. Roelf volgt hem want via hem had ik al eerder iets van Kompanje 
genoemd (24 april). 
Zijn website is interessanter, heel wat medische geschiedenis o.a. over de pest 
https://kompanje.org 
 
Het lijkt erop dat het aantal testen ver achterblijft bij de mogelijkheden. 
Met schoonzus Ingrid gesproken over het testbeleid in Lelystad. De GGD Lelystad houdt vast 
aan het beleid om alleen het minimum te testen zoals zorgverleners en mensen die in een 
ziekenhuis opgenomen dreigen te worden, en straks o.a. de leraren. Maar er zou in Lelystad 
voldoende ruimte moeten zijn om ook verdachte gevallen uit de huisartsenpraktijk te 
testen, en al track en trace op te starten. Zoals Groningen dus al vanaf het begin heeft 
gedaan. Elke GGD is autonoom maar het zou goed zijn om achteraf het functioneren tussen 
de verschillende gemeentes te vergelijken. 
 
RIVM cijfers 
Belangrijkste van vandaag is een nieuwe publicatie van het RIVM over de risicogroepen. 
Niet alles is nieuw, de leeftijdsgrens van 70 bijvoorbeeld. Opvallend is dat hoge bloeddruk 
niet bij de risico’s is genoemd, en bij overgewicht ligt de grens hoog, een BMI van 40. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 
Dit gaat zeker een belangrijke rol spelen bij de versoepeling van de lockdown. Risico 
groepers moeten oppassen, de rest van de bevolking kan langzaam het normale leven weer 
oppakken. 
 
Van Niek weer nieuwe grafieken gekregen gebaseerd op de cijfers van vandaag 
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Log plot toont ongeveer een rechte lijn, dus lijkt ongeveer exponentieel te dalen. 
Halveringstijd 
ongeveer 2 weken: 

 
In de digitale Volkskrant, niet de papieren, staat een verhaal over de 2400 ic bedden 
waarvan dus een flink deel niet nodig bleek. Hoe kan dat? 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-zwarte-scenario-dat-niet-uitkwam-
waarom-de-verwachte-piek-van-2-400-coronapatienten-op-de-ic-s-er-bij-lange-na-niet-
kwam~bfdc254b/ 
Uit deze log schaal grafiek blijkt dat in de fase van de stijging van patiënten een 
verdubbeling van de instroom een kwestie van een paar dagen is. Hoewel de instroom niet 
het totaal aantal bedden is valt wel na te voelen dat niet precies te voorspellen was hoeveel 
ic capaciteit nodig was. 
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Coronajournaal 6 mei 
 
André Weel is bedrijfsarts en mijn voorzitter van de latijn werkgroep in het Trefpunt. Ik 
weet dat André blogs schrijft in Medisch contact, maar daar had ik al een tijd niet naar 
gekeken. Toen we contact hadden over alle boekbesprekingen en interviews met medelid 
Toon Kerkhoff vertelde André van zijn blogs. Helemaal vergeten te bekijken. André schrijft 
fraai, hier is zijn laatste 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-heel-stabiel-genie-...-.htm 
 
Gisteren was voor mij het belangrijkste nieuws dat de risicogroepen benoemd waren door 
het RIVM. Ik vond daar niets van terug in de kranten die ik lees, ook op de TV niets, maar ik 
zie zeker niet alles. In mijn zoektocht op Google, trefwoorden: corona en risicogroepen, 
vond ik toch nog wat 
https://indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/70-plussers-in-doetinchem-zoveel-ouderen-
vallen-bij-ons-in-de-risicogroep-2~91460/ 
compleet met plaatje waar veel 70 plussers wonen. 
 
Bij Op1 speculaties welke versoepelingen het kabinet vanavond gaat aankondigen. 
Contactberoepen zoals kappers zouden weer mogen starten, middelbare scholen weer 
vanaf 1 juni, thuiswerken blijft gehandhaafd, we zullen zien. In de NRC alvast een vooruitblik 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/woensdag-komt-het-kabinet-met-een-
stappenplan-voor-uitweg-coronacrisis-a3998777 
Ik zou er voor zijn om gemeenten enige vrijheid te geven bijvoorbeeld voor het openen van 
horeca, op basis van de actuele situatie, en een goed functionerende GGD zoals in 
Groningen. Maar dat zal wel niet gebeuren. 
 
De druk om te versoepelen neemt ondertussen toe, en voor een deel is de geest al uit de 
fles zoals blijkt wanneer ik de drukte bij Batavia Stad bekijk. Henk Buurma stuurt me een 
stuk uit de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-demonstratie-tegen-de-lockdown-in-
mijn-buurt-
belandde~be2b3c05/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20con
tent&utm_content=free 
De demonstranten vrezen niet zozeer het corona virus maar wel de 5G zo lijkt het. 
 
Van Jep kreeg ik een link naar een stuk van Maurice de Hondt. 
https://www.maurice.nl/2020/05/04/belangwekkende-onderzoekscijfers-uit-heinsburg/ 
Hoewel ik geen fan van Maurice de Hondt ben lees ik toch verder omdat ik eerder het werk 
van prof Hendrik Streeck heb gevolgd en ook hier wel genoemd (op 10 en 11 april, 
onderzoek in Gangelt, toen heb ik niet de naam van Streeck genoemd). 
Bij de reacties op het stuk van de Hondt was een link naar Lockdown TV, en de interviewer 
die prof Ferguson en de Zweedse Coutinho interviewde, interviewt nu Streeck, en weer zeer 
de moeite waard: 
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk 
De belangrijkste boodschap van Streeck is dat het virus minder infectieus is als gedacht. De 
belangrijkste reden dat hij tot deze conclusie komt is dat binnen gezinnen er minder 
verspreiding is dan verwacht. Bij degenen die een infectie hadden opgelopen was dat met 

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-heel-stabiel-genie-...-.htm
https://indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/70-plussers-in-doetinchem-zoveel-ouderen-vallen-bij-ons-in-de-risicogroep-2~91460/
https://indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/70-plussers-in-doetinchem-zoveel-ouderen-vallen-bij-ons-in-de-risicogroep-2~91460/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/woensdag-komt-het-kabinet-met-een-stappenplan-voor-uitweg-coronacrisis-a3998777
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/woensdag-komt-het-kabinet-met-een-stappenplan-voor-uitweg-coronacrisis-a3998777
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-demonstratie-tegen-de-lockdown-in-mijn-buurt-belandde~be2b3c05/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-demonstratie-tegen-de-lockdown-in-mijn-buurt-belandde~be2b3c05/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-demonstratie-tegen-de-lockdown-in-mijn-buurt-belandde~be2b3c05/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-een-demonstratie-tegen-de-lockdown-in-mijn-buurt-belandde~be2b3c05/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.maurice.nl/2020/05/04/belangwekkende-onderzoekscijfers-uit-heinsburg/
https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
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name te wijten aan carnaval, hij noemde de feesten in slecht geventileerde ruimtes, met 
veel dansen, zingen en kussen op de mond. 
Hij denkt ook dat besmetting via oppervlaktes minder snel voorkomt, hij maakt de 
vergelijking met een Noro virus (darmstoornis), dat veel besmettelijker is in gezinssituaties. 
Een belangrijke factor of je ziek wordt of redelijk asymptomatisch door de infectie heen 
komt is volgens hem met hoeveel virus je initieel besmet raakt. Al wel eens eerder hier aan 
de orde geweest, ter verklaring van de dood van de jonge Chinese arts bijvoorbeeld. 
Duitsland doet het goed wat betreft aantal doden, opvallend was dat hij liever had gezien 
dat Duitsland de maatregelen had uitgesmeerd, je moet 2-3 weken wachten om te zien of 
iets helpt. Als je heel veel maatregelen in één keer neemt weet je niet wat wel en niet 
werkt. Dit lijkt op de discussie over de schoolsluiting in Nederland. 
De interviewer komt enkele keren terug op de CFR discussie, met Zweden 0,1% en de UK 
0,8%, Streeck zit daar tussenin, maar hij geeft ook aan dat het afhangt van bijvoorbeeld de 
leeftijd van de bevolking, en dat we het pas na afloop van de epidemie zullen weten. 
Er was flink wat kritiek op de proefopzet van Streeck, dus ik verwacht dat er nog wel flink 
wat commentaar komt op zijn resultaten. 
 
Dat heel strikte lockdown regels zich ook tegen je kunnen keren merkte prof Ferguson, de 
“Britse van Dissel”, toen de Daily Telegraph berichtte dat hij zijn eigen strenge regels had 
overtreden. Hij is onmiddellijk teruggetreden als adviseur. De Britse tabloids weten wel raad 
met het bericht dat hij een paar keer zijn getrouwde minnares thuis had ontvangen. Ik had 
het me niet gerealiseerd maar het zijn wel heel strikte regels in de UK. 
 
Henk Buurma attendeert me op een stuk uit de Volkskrant waarbij zou blijken dat al in 2019 
het virus in Europa is. Als dit juist is zou dit aanvullend bewijs zijn dat het virus minder 
besmettelijk is als verwacht, en het vooral moet hebben van “super spreaders”. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fransman-lijkt-al-voor-kerst-besmet-met-
coronavirus~b78cdc08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20c
ontent&utm_content=free 
 
Dan nu het stuk van Jan Huurman. Hij besluit zijn stuk met “ik hoop dat we over de punten 
in deze notitie nuchter kunnen spreken”. Hij doelt waarschijnlijk op een discussie die we op 
LinkedIn hadden en daarna nog eens per mail hebben voortgezet. 
Ons verschil van mening komt in feite neer op de inschatting hoe ver het virus al is 
doorgedrongen. Als Jan stelt dat “in Noord-Brabant de groep ouderen met een fragiel 
immuun systeem (vrijwel) geheel aangeraakt en al dan niet na IC opname is overleden of 
hersteld” dan hoop ik dat met hem maar ik denk dat het niet zo is. 
Ik ga daar nu niet verder op in, wie geïnteresseerd is in die discussie die stuurt mij een 
bericht, dan voeren we die discussie in kleinere kring. 
Voor wat betreft het vaccin ben ik wat optimistischer dan Jan. Gisteren bij Op1 zat prof Sake 
de Vlas, hoogleraar infectiemodellering, die was ook niet zo optimistisch over vaccins. (De 
modellen voor versoepeling die hij vertoonde waren niet erg praktisch leek mij, veel alles of 
niets, “pompend remmen”. 
Meer overeenstemming hebben we over de exit strategie zoals Jan Huurman die formuleert 
in zijn stuk. Eens zijn we over (1) erkennen dat het virus onder ons is, (2) werken aan vaccin 
maar daar niet alle hoop op vestigen, en niet exit strategie op baseren (3) nadruk op basale 
hygiënische adviezen (5) versterken GGD infrastructuur. 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fransman-lijkt-al-voor-kerst-besmet-met-coronavirus~b78cdc08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fransman-lijkt-al-voor-kerst-besmet-met-coronavirus~b78cdc08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fransman-lijkt-al-voor-kerst-besmet-met-coronavirus~b78cdc08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fransman-lijkt-al-voor-kerst-besmet-met-coronavirus~b78cdc08/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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Het enige punt waarvan ik niet direct ja zeg is (4) opheffen 1,5 meter maatregelen. 
Ik zou daar voor de risicogroepen toch een voorbehoud op maken. 
 
Nog meer verwarring over de CFR, met een maximum van 13,22% voor Italië. Dat begint in 
de buurt van de pest te komen. Of zijn ze in Italië allemaal boven de 80? 
https://www.vox.com/2020/4/1/21203198/coronavirus-deaths-us-italy-china-south-korea 
 
De Nederlandse overheid heeft 1 miljoen tests besteld voor het onderzoek op antilichamen. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/05/1-miljoen-testen-op-corona-
antistoffen-in-bloed 
Dat biedt de mogelijkheid om het Sanquin onderzoek dat is uitgevoerd op bloed van 
donoren nog eens en nu breder (o.a. nu met leeftijdscategorieën) op te zetten. Het zal in 
grote lijnen een bevestiging opleveren van het Sanquin onderzoek, en of dit de discussie 
stopt, wie nu wel en niet beschermd is lijkt me de vraag. Want zijn antilichamen de enige 
maat voor al dan niet immuun zijn? Welke en welk niveau voor immuniteit? Welke rol 
speelt de cellulaire immuniteit (T cellen)? Dit is in feite de achtergrond van de discussie, 
bijvoorbeeld heeft Zweden al 30-40% immuniteit bereikt of is het 10x lager? 
 
RIVM cijfers 
Heel laag, maar gisteren was een vrije dag. Morgen afwachten 
  

https://www.vox.com/2020/4/1/21203198/coronavirus-deaths-us-italy-china-south-korea
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/05/1-miljoen-testen-op-corona-antistoffen-in-bloed
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/05/1-miljoen-testen-op-corona-antistoffen-in-bloed
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Coronajournaal 7 mei 
 
Er mag meer, maar alleen als het kan kopt de NRC en dat lijkt me een goede samenvatting 
van de presentatie van het kabinet gisteravond. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/er-mag-meer-maar-alleen-als-het-kan-a3998976 
Dat de kappers weer aan het werk mochten was geen verrassing meer, maar de routekaart 
tot september aan toe was dat wel, voor mij maar gezien de reacties voor velen. Dat de 
kappers blij waren en de sportschoolhouders teleurgesteld was daarna ook te verwachten. 
Ik heb Huub nog niet gesproken maar hij zal blij zijn weer te kunnen golven. Tanya heeft 
voor volgende week een afspraak met de kapper gemaakt dus ik hoef haar haar niet nog 
een keer te verven. 
De praatprogramma’s die daarna kwamen, ik heb ze niet allemaal gezien maar wat ik wel 
zag was erg voorspelbaar wat mij betreft. 
 
De 2de kamer briefing door van Dissel was wel op enkele punten interessant. Ik had gedacht 
dat van Dissel wat meer aandacht zou geven aan de risicogroepen die het RIVM 2 dagen 
hiervoor had benoemd maar dat was niet zo. 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/briefing_rivm_07052020_jaap
_van_dissel.pdf 
Zoals gewoonlijk eerst weer flink wat bekend werk zoals de aantallen ziekenhuisopnames en 
sterftecijfers. Hoe langer de periode, des te minder interessant de gemeentekaarten met 
totaalcijfers zijn, omdat je niet kunt zien waar op dit moment nog problemen zouden 
kunnen zijn. Juist vandaag geeft RIVM daar meer inzicht in, zie bij RIVM cijfers. Maar van 
Dissel liet die dus niet zien. 
Hierbij liet van Dissel niet de cijfers van de afgelopen week van Van Dissel gaf toe dat het 
een beetje gissen is wat nu wel en niet risicoverhogend is, omdat begin maart een aantal 
maatregelen snel achter elkaar genomen is. Als mogelijk belangrijke factor noemde van 
Dissel algemene “awareness” bij het publiek. 
Interessanter wordt het bij sheet 10, waar de R is afgebeeld, die blijft een beetje onder de 1 
voortkabbelen. Voor het eerst vergeleken met een paar omringende landen die ongeveer 
hetzelfde beeld geven. Na zijn presentatie kwam hier een vraag over van een kamerlid, die 
zich afvroeg of we niet veel verder naar beneden moeten met de R voordat we kunnen 
versoepelen. Lopen we niet het risico dat we snel weer boven de R=1 zitten. Denk ook aan 
het rekenvoorbeeld van Merkel. Van Dissel gaf aan dat de R niet alleenzaligmakend is, het 
gaat ook om het aantal besmettingen, en in welke leeftijdscategorie deze besmettingen 
plaats vinden. Wanneer het aantal besmettingen laag is, dan is een verdubbeling geen 
probleem voor de gezondheidszorg om op te vangen, zeker niet wanneer deze plaatsvinden 
in een categorie van de bevolking waar ziekenhuisopname niet waarschijnlijk is. 
Er kwam daarna nog een vraag die in feite op hetzelfde neerkwam, een kamerlid dat 
suggereerde dat het verstandiger was om het aantal besmettingen nog verder terug te 
dringen, nog één keer flink doorzetten en dan kan alles weer vrij, dat was de strekking. Van 
Dissel raakte wat geïrriteerd leek me, en gaf aan dat je kunt vergeten het virus helemaal uit 
te roeien en dat alle Europese landen eenzelfde beleid op dit punt voeren. 
Plaatjes volgden over enquêtes, die steun aangaven onder de bevolking voor gevoerde 
beleid, en natuurlijk de mondmaskers. Voor van Dissel hoeven die niet zo nodig, de vele 
onderzoeken zijn niet eenduidig, er is hoogstens 5-10% effect te verwachten. Ook in het 
openbaar vervoer zag hij het niet echt zitten kreeg ik de indruk. Vooral mw Agema van de 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/er-mag-meer-maar-alleen-als-het-kan-a3998976
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/briefing_rivm_07052020_jaap_van_dissel.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/briefing_rivm_07052020_jaap_van_dissel.pdf
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PVV bleef op dit punt doorgaan, waarom de kappers niet bijvoorbeeld. Uiteindelijk zei van 
Dissel om van de discussie af te zijn dat de kappers het zelf mogen weten (ik heb gelezen 
dat er kappers zijn die mondmaskers hebben ingeslagen). 
Sheet 18 en 25.: Het OMT heeft voor verschillende scenario’s berekend wat de impact 
wordt op de ic. Voor de basisscholen wordt geen enkele impact verwacht. Andere 
activiteiten zijn gegroepeerd in “batches”, batch 0 en batch 1 zijn benoemd in sheet 25. 
Effect op de ic heel gering is de verwachting, het zijn de activiteiten die per 11 mei zijn 
toegestaan. 
Sheet 19: De maatregelen voor de verdere toekomst, genoemd door Rutte, zonder een 
indicatie wat dat betekent voor de ic. Het lijkt erop dat de versoepelingen en data in de 
toekomst ná 11 mei niet zozeer door het OMT maar door de regering zijn voorgesteld, want 
wat betreft verdere opening van de horeca was van Dissel sceptisch (zoals uit vragen bleek). 
Sheet 20 geeft aan wat van kracht blijft, zoals de 1,5 meter, hygiëne, risico groepen die 
moeten oppassen, zoveel mogelijk thuis werken. 
Sheet 21, 22, 23: Bij de versoepeling hoort een ambitieuzer testbeleid, iedereen met een 
serieuze klacht (te beoordelen door huisarts neem ik aan) moet getest kunnen worden en er 
moet track trace volgen. Uit te voeren door de GGD. Van Dissel wist natuurlijk ook wel dat 
daar kritisch naar wordt gekeken dus hij gaf enkele argumenten waarom dat gaat lukken. 
Belangrijkste is dat het aantal corona-achtige klachten – waarbij achteraf geen corona in het 
geding is – sterk afneemt, wat veroorzaakt wordt door seizoensinvloed. Verder loopt het 
percentage van de testen die positief op corona zijn ook terug, zodat weliswaar de groep die 
getest kan worden sterk toeneemt, maar het aanbod relatief gesproken krimpt. Gevoegd 
aan vergroting van de testcapaciteit zou het moeten lukken. We zullen zien. 
Sheet 24 behandelt de bezoekregeling voor verpleeghuizen. 
 
Paar dagen terug vroeg Henk Buurma of er ook statistieken zijn van verschillende 
bevolkingsgroepen. 
Voor zover mij bekend zijn die er niet, in elk geval niet gepubliceerd, maar in de UK zijn ze er 
wel zoals de link bewijst die Jep de Bie mij stuurde: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/death
s/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2
020 
Gecorrigeerd voor leeftijd en algemene gezondheidstoestand blijven er toch verschillen die 
nog niet zijn verklaard, vooral onder de zwarte gemeenschap is de sterfte hoger. 
 
Een voorbeeld waarbij het erop lijkt dat er te stellige conclusies worden getrokken uit de 
studie van vroegere epidemieën: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/nieuwe-vragen-bij-de-pestuitbraak-in-
constantinopel-a3998846 
 
Er waren al berichten dat er geen bewijzen waren dat geneesmiddelen met interactie op 
ACE2 geen negatief effect hadden op het verloop van de corona infectie. Nog weer eens 
drie studies bevestigen dit 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/bloeddrukverlagers-verergeren-covid-19-niet-
a3998748 
Er loopt nu zelfs een onderzoek waarbij wordt bekeken of valsartan een positief effect 
heeft. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/nieuwe-vragen-bij-de-pestuitbraak-in-constantinopel-a3998846
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/nieuwe-vragen-bij-de-pestuitbraak-in-constantinopel-a3998846
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/bloeddrukverlagers-verergeren-covid-19-niet-a3998748
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/bloeddrukverlagers-verergeren-covid-19-niet-a3998748
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Een link naar een artikel in Trouw over de Zweedse aanpak 
https://www.trouw.nl/buitenland/voor-ouderen-was-de-zweedse-coronastrategie-niet-zo-
succesvol~b3efd82a/ 
Voor wie het interview heeft gezien met de Zweedse Coutinho biedt dit stuk geen nieuws, 
ook daar kwam al de problematiek aan de orde wat betreft de sterfte in verpleeghuizen 
(veel patiënten, buitenlands personeel). In Nederland was de situatie in de verpleeghuizen 
niet beter trouwens. 
 
De UK zijn binnen Europa ongeveer de laatsten geweest die een lockdown hebben 
afgekondigd, en hebben daarom (?) met een relatief hoog aantal sterfgevallen te maken. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-zijn-de-britse-coronacijfers-zo-
hoog~b8bb0641/ 
Interessant is dat het hoogtepunt van de epidemie in de UK was bereikt al ruim voor de 
lockdown, dat zal Jan Huurman sterken in zijn mening dat in het algemeen de maatregelen 
overtrokken zijn geweest. 
 
RIVM cijfers 
De ziekenhuisopnames zijn ook vandaag erg laag, en aangezien nu de administratieve 
achterstanden wegens feestdagen geen rol spelen lijkt me dat een aanwijzing dat het aantal 
besmettingen nog steeds afneemt. 
Voor het eerst zie ik nu in de dagelijkse gedetailleerde PDF een gemeentekaart van 
Nederland met niet het totaal aantal ziekenhuisopnames, maar het aantal opnames van de 
afgelopen week. Dit is een betere indicatie van wat er actueel aan de hand is dan het totaal: 
 

 
 
Dit zijn aantal opnames per 100.000 inwoners zodat gemeentes die maar weinig inwoners 
hebben met 1 opname al flink scoren. Lelystad (ca 80.000 inwoners) had de afgelopen week 
dus ca 3 ziekenhuisopnames, relatief wel veel dus. 

https://www.trouw.nl/buitenland/voor-ouderen-was-de-zweedse-coronastrategie-niet-zo-succesvol~b3efd82a/
https://www.trouw.nl/buitenland/voor-ouderen-was-de-zweedse-coronastrategie-niet-zo-succesvol~b3efd82a/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-zijn-de-britse-coronacijfers-zo-hoog~b8bb0641/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-zijn-de-britse-coronacijfers-zo-hoog~b8bb0641/
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Er is een vergelijkbaar plaatje van het aantal sterfgevallen, maar omdat die nog verder 
achterlopen op de actuele situatie zijn die minder relevant. 
Het wachten is op een kaartje met nieuwe infecties, zodra iedereen getest wordt die 
verdacht wordt van een corona infectie. Dat geeft nog een betere indicatie van wat er 
actueel aan de hand is. 
  



152 
 

Coronajournaal 8 mei 
 
De ene helft van Nederland vindt dat de versoepelingen niet snel genoeg gaan, en de 
andere helft dat ze te snel gaan, hoewel in de tweede kamer de meeste stemmen de kant 
uitgingen dat het allemaal te snel gaat. Maar ik heb het niet allemaal gevolgd. Ook op de 
praatprogramma’s heb ik in eerste instantie niet afgestemd, ook voor een corona 
nieuwsjunk kan het soms allemaal te veel worden. Maar er lijkt geen ontkomen aan, op 
NPO3 bij POW draafden een hele serie cabaretiers op, hoewel, ook Jort Kelder zat erbij. 
Individueel reageerden ze op woorden, en daarbij ging het op een gegeven moment ook 
over Ab Osterhaus. De grappigste reactie vond ik de cabaretier (weet niet meer wie) die 
meldde dat hij inmiddels immuun was geworden voor Ab, een ander noemde hem 
prominent vinoloog. De vergelijking met Peter R. de Vries had ik al wel eens eerder gehoord. 
 
Toch nog maar even naar Op1, met o.a. minister Wiebes. De Willie Wortel van het kabinet 
heb ik begrepen, ik vond dat hij het goed deed. Aan de orde kwamen de sportscholen. Uit 
ervaring weet ik dat er sportscholen zijn die onvoldoende ventilatie en ruimte hebben, en 
andere die dat allemaal prima op orde hebben. Gekoppeld aan het argument dat het goed is 
om te bewegen (er zijn berichten dat de gemiddelde Nederlander nog zwaarder wordt deze 
dagen) zou daar in elk geval nog eens naar gekeken moeten worden. Volgens mij gaat 
Wiebes daar nog wel wat aan doen. 
 
Ook bij de horeca zal nog eens goed gekeken moeten worden wat nu wel en niet mag, zoals 
bleek uit een debatje tussen Klaas Dijkhoff en Mark Rutte. Mag je als gezin nu wel of niet bij 
elkaar zitten? Nee volgens Mark, daar moeten we het nog eens over hebben zei Klaas. Later 
moest de premier daarop terugkomen, kinderen mogen wel bij elkaar (met de ouders?). 
 
De voorbeelden van de sportscholen en de horeca maken wat mij betreft duidelijk dat er 
een grens is gekomen aan wat je als centrale overheid aan regels kunt (en wilt) opleggen. 
Het is nu al zo dat je als gezin samen kunt lopen en samen in het gras liggen. Wat is dan het 
verschil als je naast elkaar in een restaurant zit? En 10 studenten die samen in één 
studentenhuis leven? Een restaurant zou een aparte avond kunnen houden voor degenen 
die zich beschouwen als risico-groep, en voor de overige avonden een regime aanhouden 
wat overeenkomt met dat van Zweden. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor 
handhaving 
Wat sportscholen betreft zou er meer verantwoordelijkheid 
 
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een mooi artikel uit de New Scientist getiteld “Misleading 
Science”, zie PDF. 
In de “normale wereld” wordt een wetenschappelijk artikel naar een tijdschrift gestuurd 
waarna het door een panel van deskundigen (peer review) wordt beoordeeld. Dat proces 
duurt lang, vaak 6 maanden en dat is natuurlijk nu met deze crisis geen optie, en daarom 
verschijnt er een “preprint” versie on-line. 
Hoe problematisch dit kan zijn bewijst de hydroxychloroquine kwestie, ook genoemd in dit 
artikel. Na een positief bericht uit China werd dit middel snel min of meer als 
standaardbehandeling ingevoerd (zoals mij bleek na het lezen van de publicatie in het NTvG 
van de eerste 100 patiënten in een Tilburgs ziekenhuis). En daarna Trump… 
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En ook zal er heel wat wisseling in bloeddruk medicatie zijn geweest na de eerste berichten 
over ACE2 interactie met het virus. 
Heel goed dat tegen al te snelle publicatie en publiciteit daarna wordt gewaarschuwd, maar 
een oplossing is niet zomaar gevonden. Versnelling van het peer review proces moet 
kunnen, maar er blijft grote behoefte bij het grote publiek op vooral goed nieuws, en 
journalisten en vaak ook wetenschappers kunnen dan niet de verleiding weerstaan. Maar 
een gezonde scepsis houden, zoals “any medical study with less than 50 participants should 
be treated as highly speculative”. 
 
Met bovenstaand artikel in gedachten moeten we voorzichtig zijn met het verhaal dat 
bloedverdunners zouden kunnen helpen (link gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/07/blood-thinners-coronavirus-clots/ 
Het wachten is op de resultaten van een goede studie (met controlegroep) 
 
Nu de FDA via een noodprocedure goedkeuring heeft gegeven aan remdesivir is er in de 
USA een gevecht uitgebroken om de verkrijgbaarheid, link verzonden door Huub. Dit is nog 
maar binnen één land (waar weliswaar centrale sturing nu helemaal lijkt te ontbreken). 
Maar voordat we in Europa wat krijgen zal het nog wel even duren. 
https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/07/remdesivir-hospitals-doctors/ 
Als er een werkzaam vaccin beschikbaar komt krijgen we soortgelijke taferelen. 
 
In de VS is nog steeds groot gebrek aan PCR tests. In dit artikel, link via Jep, worden 5 
monsters gecombineerd getest. Is het resultaat negatief heb je 4 tests uitgespaard, maar bij 
een positief resultaat moet je alle 5 nogmaals testen. Heeft alleen zin als het percentage 
positief heel erg laag is. In die fase zijn ze nog niet in de VS. 
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/coronavirus-group-
testing.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200508&instance_id=18318&nl=opinion-
today&regi_id=79490190&segment_id=26929&te=1&user_id=54f5a9c1552a76623464203a
8c798ddb 
 
Dat na 1 juni het aantal besmettingen zal toenemen is niet zo moeilijk te voorspellen, in de 
RIVM berekening van de 11 mei versoepelingen is al een kleine stijging, in elk geval van de ic 
voorzien. In dat opzicht biedt dit artikel weinig interessant materiaal, er zit wel een kaartje 
bij waarbij je elke gemeente in Nederland kunt invullen, dan krijg je een grafiek van het 
aantal positief getest, aantal ziekenhuisopnames en aantal overleden (link gestuurd door 
Huub) 
https://www.ad.nl/binnenland/experts-overtuigd-van-stijging-in-derde-week-juni-het-is-
toch-een-beetje-pokeren~ad782e09/ 
 
De persconferentie van Rutte gaf zoals te verwachten geen nieuwe inzichten met 
uitzondering van een praktische opmerking. Omdat vele installaties hebben stilgelegen 
moet er opgepast worden voor legionella, dus goed doorspoelen is het devies. 
Uitwerking van de globale regels is weggelegd voor de veiligheidsregio’s en de 
brancheorganisaties. Verder veel herhaling, blijf thuis als je je niet goed voelt, 1,5 meter 
enz. 
Het openbaar vervoer functioneert op 40%, naar school op de fiets ook als het regent. (het 
blijft nog heel lang droog trouwens). Met de sportscholen wordt nog gesproken, in 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/07/blood-thinners-coronavirus-clots/
https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/07/remdesivir-hospitals-doctors/
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/coronavirus-group-testing.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200508&instance_id=18318&nl=opinion-today&regi_id=79490190&segment_id=26929&te=1&user_id=54f5a9c1552a76623464203a8c798ddb
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/coronavirus-group-testing.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200508&instance_id=18318&nl=opinion-today&regi_id=79490190&segment_id=26929&te=1&user_id=54f5a9c1552a76623464203a8c798ddb
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/coronavirus-group-testing.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200508&instance_id=18318&nl=opinion-today&regi_id=79490190&segment_id=26929&te=1&user_id=54f5a9c1552a76623464203a8c798ddb
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/coronavirus-group-testing.html?campaign_id=39&emc=edit_ty_20200508&instance_id=18318&nl=opinion-today&regi_id=79490190&segment_id=26929&te=1&user_id=54f5a9c1552a76623464203a8c798ddb
https://www.ad.nl/binnenland/experts-overtuigd-van-stijging-in-derde-week-juni-het-is-toch-een-beetje-pokeren~ad782e09/
https://www.ad.nl/binnenland/experts-overtuigd-van-stijging-in-derde-week-juni-het-is-toch-een-beetje-pokeren~ad782e09/
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Duitsland zouden deze nu open gaan. Evenzo voor de 1,5 meter in restaurants: ook voor 
gezinnen? 
Aantal vragen gingen over de handhaving. Rutte hamert op de eigen verantwoording maar 
als het niet anders kan zoals mondkapjes openbaar vervoer wordt er ingegrepen 
 
RIVM cijfers 
Gisteren had ik een overzicht gemist van de wekelijkse cijfers van ziekenhuisopnames, 
waarbij een relatie wordt gelegd tussen de lockdown op 11 maart en de daaropvolgende 
piek en daling: 
https://www.rivm.nl/nieuws/duidelijke-impact-van-landelijke-maatregelen-om-covid-19-
epidemie-te-bestrijden 
 
Vandaag is meegedeeld dat voor de ziekenhuisopnames alleen die opnames worden geteld 
die direct gerelateerd zijn aan een corona infectie. Dus als bijvoorbeeld een patiënt moet 
worden opgenomen vanwege een blindedarmoperatie en deze scoort toevallig ook positief 
op corona dan wordt deze niet meer meegeteld. Zal niet veel uitmaken op het totaal lijkt 
me. 
 
Er zijn weer cijfers van CBS wat betreft de oversterfte. De oversterfte is duidelijk aan het 
afnemen, en is ten opzichte van het aantal bewezen corona doden 1,6 keer zo hoog. 
 
 Gisteren was nieuw het kaartje van de Nederlandse gemeentes met het aantal 
ziekenhuisopnames van 30 april-6 mei. Dit kaartje is weer opgenomen in de PDF, nu met 
update (1 mei-7 mei), aangevuld nu met het kaartje met het aantal nieuwe positief 
getesten. 
Die laatste is interessant, omdat deze de meest actuele stand van zaken weergeeft. 
Links het kaartje met positief getesten, rechts de ziekenhuisopnames. 
Lelystad doet het nog niet echt goed. 

https://www.rivm.nl/nieuws/duidelijke-impact-van-landelijke-maatregelen-om-covid-19-epidemie-te-bestrijden
https://www.rivm.nl/nieuws/duidelijke-impact-van-landelijke-maatregelen-om-covid-19-epidemie-te-bestrijden


155 
 

 

 
 

  



156 
 

Coronajournaal 9 mei 
 
Arnold Bosman stuur ik al een tijd mijn journaal, en hij reageert ook, zie o.a. mijn journaal 
van 24 april. 
Daarom kijken natuurlijk als Arnold op TV verschijnt bij Nieuwsuur. 
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-05-2020/VPWON_1310791 
en hier het persbericht 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333281-protocol-voor-contactonderzoek-kent-twee-
grote-zwakke-plekken.html 
Uit zijn reactie op 24 april wist ik al dat hij geen groot fan is van de GGD wat betreft het 
bron- en contact onderzoek. Nog even het NRC artikel van toen: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-
ggd-a3997610 
Uit dat artikel 
Arnold Bosman, internationaal deskundige infectieziektebestrijding, onder meer als adviseur 
verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie, begrijpt niet waarom er zo weinig 
aandacht is voor die grote taak waar de GGD voor staat. „Waar is de urgentie? Ik zie het 
niet.” 
En een eindje verderop een citaat van de Gouw van de GGD’s 
Toch zijn er nog twijfels. De Gouw betwist dat de GGD een cruciale rol speelt en van de 
Duitse aanpak is hij niet overtuigd. „Wat is de rationale achter de strategie van het vele 
testen? Besmettingen voorkom je er niet mee.” 
We zijn nu een paar weken verder, de GGD’s zullen wel moeten, en de rol van de app waar 
de GGD’s de hoop op hadden gevestigd (ook wel een beetje de schuld van minister de 
Jonge) is volkomen onzeker. Contactonderzoek is er in soorten en maten, van 
“contactonderzoek light” waarbij iedere geïnfecteerde een brief krijgt en het verder maar 
moet uitzoeken tot de Duitse aanpak waarbij ook nog niet bevestigde besmettingen in 
behandeling worden genomen tot en met dagelijks contact met alle potentiële besmette 
personen. Gezien het type virus (type A) zouden we de Duitse aanpak moeten hebben, een 
aanpak waar de GGD’s zich momenteel niet op richten. 
 
Geregeld krijg ik vragen of je als opa en oma kunt oppassen tot de kleinkinderen. Een artikel 
uit de NY Times, alweer van een paar dagen geleden, geeft de stand van zaken aan wat 
betreft de rol van kinderen in de overdracht van het virus 
https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/coronavirus-children-transmission-
school.html 
Het lijkt wel een beetje op de mondkapjes discussie, er zijn artikelen die de rol van kinderen 
bij de verspreiding niet groot vinden, en andere vinden dat wel. 
De meest pessimistische kijk komt van een Chinese studie. Deze geeft aan dat de rol van 
kinderen vergelijkbaar is aan die van volwassenen: weliswaar hebben kinderen kans van 1 
op 3 op besmetting in vergelijking met volwassenen maar omdat ze 3x meer contacten 
hebben is het effect gelijk 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/04/science.abb8001.full 
Ik heb het artikel geprobeerd te begrijpen maar het is mij niet gelukt. Ik zie wel dat ze als 
kindergroep hebben genomen 0-14 jaar, dat lijkt me nogal ruim, verder is het me niet 
duidelijk hoe ze aan de 1:3 verhouding komen. 
In de NY Times wordt het RIVM-onderzoek genoemd, 

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-05-2020/VPWON_1310791
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333281-protocol-voor-contactonderzoek-kent-twee-grote-zwakke-plekken.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333281-protocol-voor-contactonderzoek-kent-twee-grote-zwakke-plekken.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610
https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/coronavirus-children-transmission-school.html
https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/coronavirus-children-transmission-school.html
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/04/science.abb8001.full
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https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19 
Ook hier vind ik het lastig om te zien wat er nu precies onderzocht is. De Nederlandse 
website geeft wat meer informatie en haalt internationaal onderzoek aan: 
Ook internationaal onderzoek bevestigt dat het percentage kinderen onder de bevestigde 
COVID-19 patiënten klein is, variërend van 1% bij jongere kinderen tot 6% bij oudere 
kinderen. 
Wat zijn “jongere kinderen”? Is de kans dat jongere kinderen getest worden hetzelfde als 
ouderen? Niet in Nederland, waar zorgmedewerkers voorrang krijgen. 
Voor mij de duidelijkste aanwijzing dat er weinig aan de hand is voor de groep tot 20 jaar 
komt van het NIVEL onderzoek 
Rond de 40 huisartsenpraktijken in Nederland registreren het aantal patiënten dat de 
praktijk bezoekt vanwege griepachtige klachten, de Nivel Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg -peilstations. Bij een deel van deze patiënten wordt een 
neus- en keelwat afgenomen die in het laboratorium worden onderzocht op aanwezigheid 
van virussen, waaronder COVID-19. In totaal was 6,5% van hen besmet. Dit percentage was 
het hoogst in week 14 met 30%. De laatste weken ligt het rond 15-20%. Bij geen van de 137 
patiënten onder 20 jaar die getest zijn, is een besmetting aangetroffen. Dit bevestigt het 
beeld dat kinderen minder snel besmet en ziek worden dan volwassenen. 
 
Ook in het NY Times stuk staat een verwijzing naar een podcast van prof Drosten 
(Duitsland). Ik heb die van 5 mei beluisterd. Hij gaat in op het onderzoek van prof Streeck in 
Gangelt, heeft wel kritiek maar zegt erbij dat het niet veel effect heeft op de CFR (case 
fatality rate), die hij op ca 0,4-0,5 schat (Het midden dus tussen Zweden met 0,1 en de UK 
(Ferguson) met 0,8). Met de opmerking dat de waarde beperkt is gezien de grote verschillen 
tussen de leeftijden. 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 
Hij gaat ook in op zijn eigen onderzoek bij kinderen, en is sterk gekant tegen de iedereen die 
hier een pleidooi in ziet om tegen opening van de scholen te zijn. 
Drosten vermeldt een uitbraak op een school in Frankrijk, dit was een vroege uitbraak, het 
virus heeft wekenlang kunnen circuleren, achteraf bleek ca 40% van de leerlingen (leeftijd 
meest tussen 16 en 19), onderwijzend personeel en overig personeel besmet. Ondanks een 
aantal kanttekeningen - deelname was vrijwillig, maar 37% deed mee bijvoorbeeld - zijn er 
toch een paar opmerkelijke bevindingen. Zo viel mij het aantal besmettingen binnen een 
gezin, dat toegerekend kan worden aan de besmette “bewoners” van de school erg mee, ca 
10%. En het meest verrassend was dat rokers een veel kleinere kans krijgen om besmet te 
raken met het virus, zelfs zodanig dat Drosten denkt dat hier een fout is gemaakt (de studie 
heeft nog geen “peer review” gehad). Hier heb ik wat informatie kunnen vinden: 
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-premiere-etude-
serologique-france-deja-beaucoup-enseignements 
Uit deze studie zou blijken dat rokers een factor 4 verminderde kans zouden hebben om 
geïnfecteerd te raken. Dat lijkt me sterk, dat zou toch op moeten vallen in andere 
onderzoeken. 
 
De oorzaak van de problemen in de verpleeghuizen lijken meer veroorzaakt te zijn door 
besmetting via het verzorgend personeel dan door het bezoek 
https://www.trouw.nl/binnenland/verpleeghuizen-wilden-al-vroeg-testen-maar-werden-
geweigerd~b002b288/ 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19
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https://www.trouw.nl/binnenland/verpleeghuizen-wilden-al-vroeg-testen-maar-werden-geweigerd~b002b288/
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Het lijkt me niet terecht dat de beperkte testcapaciteit de schuld krijgt, ik herinner me het 
verhaal van Kluytmans, die half maart gestopt is met testen van het personeel, en ook de 
(langjarige) bemoeienis van Kluytmans met een aantal verpleeghuizen die redelijk 
ongeschonden door de crisis zijn gekomen. Ook bij geringe klachten wegblijven was en is de 
regel. Onmogelijk volgens de baas van Vivent. Wat heeft hij geprobeerd om aan extra 
personeel te komen? Ik herinner me de aanbiedingen van mensen die in de zorg hadden 
gewerkt, hoeveel heeft hij daarvan in dienst genomen? 
 
Zowel met Marion Koopmans als met Jaap van Dissel zijn interviews verschenen. Dat met 
Koopmans verscheen in het AD, zie PDF gestuurd door Huub, en van Dissel staat in de NRC: 
In de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/ik-denk-dat-het-virus-vaak-gaat-terugkomen-
a3999212 
Beiden voorzien een tweede golf, van Dissel zelfs meerdere, hoewel niet te voorspellen valt 
hoe dat gaat uitpakken. Koopmans is daar het duidelijkst over, er zijn nog nooit zo veel 
voorzorgen genomen om het effect van een tweede golf beperkt te houden. 
Dat druppels en/of aerosols het virus overbrengen is bewezen bij Erasmus MC door 
onderzoek aan fretten, dat had ik gemist. Was te verwachten natuurlijk. Wel een mooie foto 
van een fret, wat lijkt hij op een nerts. Weer 2 fokkerijen besmet trouwens. 
Van Dissel werd o.a. gevraagd naar zijn eerdere uitspraken zoals “beheerst rondwaren” van 
het virus en de mondkapjes. Ook werd zijn mening gevraagd over uitspraken dat het OMT 
meer inzage moet geven welke gegevens het OMT gebruikt. Kijk op PubMed bij face mask 
en influenza was zijn antwoord. Daar zal de wetenschappelijk wereld het niet bij laten zitten 
denk ik. 
Moeilijk punt voor van Dissel was mogelijk geweest de adviezen voor al dan niet 
thuisblijven. Zieke huisgenoten waren reden om thuis te blijven als ik me goed herinner, 
maar dat gold niet voor wie werkte in de zorg. De vraag die hij wel kreeg over 
zorgmedewerkers was het advies om op de lichaamstemperatuur te letten, was dat wel de 
goede indicatie voor een virusinfectie?. Van Dissel antwoordde dat de verschillende koepels 
hun eigen protocollen hadden. 
 
RIVM cijfers 
Naast de nieuwe gevallen en de ziekenhuisopnames van de laatste week worden ook die 
sterftecijfers gegeven. Ik kijk er niet specifiek naar maar als Lelystad rood kleurt dan is dat 
toch even opletten. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/ik-denk-dat-het-virus-vaak-gaat-terugkomen-a3999212
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/ik-denk-dat-het-virus-vaak-gaat-terugkomen-a3999212
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Het linker plaatje is op de meest recente gegevens gebaseerd, maar dat zijn 2 weken, van 25 
april – 8 mei, de rechter loopt van 1-7 mei. De grafieken met nieuwe gevallen resp. nieuwe 
ziekenhuisopnames lopen wel nog steeds over 1 week. 
Hieronder het verloop over een wat langere periode voor Lelystad, het aantal 
ziekenhuisopnames is niet alarmerend, de sterftegevallen ijlen sterk na mogen we 
aannemen. 
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Coronajournaal 10 mei 
 
Op1 opende met allerlei beelden dat het druk was in parken en steden. Het is buiten, dus 
het lijkt mij dat er weinig kans is op besmetting. 
Anja Schreijer, arts bij de GGD Amsterdam gaf uitleg hoe de GGD Amsterdam tot nu toe 
opereerde (gang van zaken verpleeghuizen begin maart, wel degelijk getest maar nadruk lag 
wel op ziekenhuizen), hoe er getest gaat worden in juni (kennelijk is een verwijzing van de 
huisarts niet nodig). Ze verdedigde het contactonderzoek, dat gisteren door Arnold Bosman 
was bekritiseerd. 
Andreas Voss van Radboud Nijmegen mocht de verschillende mondkapjes demonstreren. 
Duidelijk werd hoeveel er mis kan gaan (waar laat je bijvoorbeeld een gebruikt mondkapje). 
Meest interessante onderdeel voor mij was het treffen tussen GertJan Segers van de 
ChristenUnie en Reinier van Dantzig fractieleider van D66 in Amsterdam, maar ook 
horecaondernemer. 
Segers begon met de “dor hout” uitspraak. Even opgezocht, maar die schijnt van Marianne 
Zwagerman te zijn geweest. Ik kende haar niet maar Jan Slagter schijnt daar weer op 
gereageerd te hebben 
https://www.mediacourant.nl/2020/04/jan-slagter-en-marianne-zwagerman-ruzie-over-
dor-hout/ 
Een variant op Jort Kelder’s dikke 80-plussers. 
Van Dantzig distantieert zich van de dor hout uitspraak, met referentie naar zijn eigen 
ouders, waarna het een inhoudelijk debat wordt. 
Segers is tegen leeftijdsgrenzen, maar we hebben al grenzen, voor de categorie 0-12 jaar, 
dat was een punt voor van Dantzig. Omgekeerd kun je vraagtekens zetten bij de grens van 
60, waarom geen 70 vraagt Andreas Voss, en de interviewster heeft het over risicogroepers 
die jonger zijn dan 60. 
Van Dantzig komt met voorstellen voor de horeca die in de richting gaan van tijdslots, 
waarbij voor risico-groepers bijvoorbeeld de 1,5 meter wordt aangehouden, maar ook een 
tijdslot waarbij dat niet het geval is. Lijkt dus op speciale uren voor 70 plus wat bij sommige 
supermarkten en ook winkels al praktijk is. Ik herinner mij dat de ANBO daar indertijd tegen 
was, waarbij ze vergaten dat het geen leeftijdsdiscriminatie was maar juist een extra 
service: er was geen verbod om op andere uren te komen. Ook van Dantzig wilde niet de 
risicogroepen uitsluiten maar gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid. Wie het risico wil 
lopen is daar vrij in. 
Het einde was dat Segers en van Dantzig samen nog eens kijken wat mogelijk is. 
 
Hoe lastig het is om een leeftijdsgrens te stellen blijkt uit het staatje van leeftijd en 
ziekenhuisopname. Bij de verdediging van de maatregelen zoals tot nu toe genomen is het 
voorkomen van overbelasting van de gezondheidszorg altijd als eerste genoemd, naast 
bescherming van kwetsbare groepen. Dan kun je 50, 60 of 70 als leeftijdsgrens stellen, 
volkomen arbitrair, zie de ziekenhuisopnames in onderstaande tabel 

https://www.mediacourant.nl/2020/04/jan-slagter-en-marianne-zwagerman-ruzie-over-dor-hout/
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Zolang de gezondheidszorg niet overbelast 
wordt, moet ieder voor zich maar een risico 
inschatting maken en besluiten of hij wel of 
niet met het OV reist, al dan niet op 
specifieke uren naar het ziekenhuis en in de 
toekomst naar het restaurant, al dan niet 
op speciale 1,5 meter uren. 
Een betere inschatting van de diverse 
risicofactoren op de besmettingskans zou 
welkom zijn. 

 
Grootouders blijken al een risico inschatting te maken, ingewikkeld als de één tot een 
risicogroep behoort en de ander niet: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toch-weer-oppassen-het-
grootouderdilemma-in-coronatijd-ik-kon-ze-niet-langer-missen~bb4cea9b/ 
 
Als verklaring van het bericht dat roken de kans op corona infectie verkleint gaf Bart aan dat 
de longen dermate met teer zijn bekleed dat het virus hierdoor geen kans maakt. Zelf denk 
ik dat de uitgeblazen rook voor voldoende afstand houden zorgt. 
Een meer serieuze reactie kwam van Arnold Bosman. Een Engelse studie gaf ook een 
positief effect voor roken (hoewel veel kleiner dan in de Franse), maar een correlatie is nog 
geen verband: 
https://twitter.com/itraineu/status/1259376944719843328?s=21 
Voor het eerst een Twitter bericht. Het blijkt zelfs een Tweetorial te zijn. Hoewel wel in het 
bezit van een Twitteraccount, heb ik dit al lang niet meer gebruikt. 
Arnold is een fan, 
Al jaren beschouw ik Twitter al een waardevolle bron van up to date wetenschappelijk 
nieuws en nog belangrijker: kritische wetenschappelijke beschouwingen. Het grote nadeel is 
dat je de paarlen moet vinden in de grote hoeveelheid bagger die het medium ook 
genereert. Maar parelvisser is ook een vak. 
Deze tweet is een prima epidemiologische les van EpiEllie, een van de epidemiologen die ik 
graag volg. Zij legt hier briljant uit waarom je voorzichtig moet zijn met de interpretatie van 
studieresultaten, wanneer je naar conclusies zoekt die niet binnen de onderzoeksvraag van 
de studie vielen. Bias, Confounding en Causaliteit in 1 elegant Twitter Tutorial. 
 
Van tijd tot tijd duiken er berichten op over de teloorgang van de Nederlandse vaccin 
industrie, zie journaals van 29 maart en 2 april. Nu (link via Huub) komen 3 voormalig Crucell 
topmannen klagen dat als ze in 2011 het NVI Bilthoven hadden mogen overnemen er één 
sterk Nederlands vaccin bedrijf was ontstaan. Lijkt me de vraag of Crucell dan wel 
zelfstandig was gebleven: 
https://www.parool.nl/nederland/hoe-nederland-de-kennis-voor-een-kansrijk-
coronavaccin-uit-handen-gaf~b1b94267/ 
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De Washington Post heeft een artikel over het verschil in aanpak tussen de UK en Zweden, 
bekend voor wie de discussie tussen Giesecke en Ferguson op Lockdown TV heeft gevolgd 
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-tale-of-two-epidemics-scientists-in-
sweden-and-the-uk-fight-over-who-took-the-right-public-health-
path/2020/05/07/104f60be-8a5b-11ea-80df-d24b35a568ae_story.html 
Er staat een referentie in naar een artikel van Giesecke in The Lancet 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31035-7/fulltext 
Giesecke geeft nu 20-25% als percentage van de Zweden die immuun zouden zijn, dat is al 
minder dan de 30-40% die ik eerder hoorde. Erg harde gegevens heeft hij kennelijk niet, het 
blijft bij “personal communication” en een referentie naar een Zweedse publicatie. Met 
Google translate blijkt dit een dagbladartikel te zijn van een onderzoek onder 2000 
medewerkers van een ziekenhuis, een kwart is uitgevoerd, daarvan heeft 20% antilichamen. 
 
Van Huub 2 artikelen gekregen met als ondertoon dat ventilatie waarschijnlijk een 
belangrijke rol speelt 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/05/zorgen-om-
virusbesmetting-in-slecht-geventileerde-verpleeghuizen-755560/ 
en 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/05/sleutel-voor-veilig-
vliegen-is-het-luchtverversingssysteem-755554/ 
 
Nu zowel van Dissel als Koopmans het hebben over een tweede golf bedenk ik dat ik in het 
begin van deze corona crisis niet zozeer gekeken heb naar de Spaanse griep van 1918 maar 
naar de Hongkong griep 1968/1969. 
Ook bij deze influenza pandemie was er in elk geval na de eerste golf in begin 1969, een 
tweede in de herfst van 1969. Vreemd genoeg kwam deze onverwacht, er was wel een 
vaccin maar daar was maar een matige belangstelling voor, tot de griep ernstig toesloeg 
natuurlijk. 
Marion Koopmans had het erover dat niet valt te voorspellen hoe een tweede golf gaat 
uitwerken omdat we nu zo veel beter voorbereid zijn dan in het verleden. Hoe goed blijkt 
uit een column van Ina van der Beugel in het Algemeen Handelsblad van 20 december 1969. 
Hierbij het deel uit de column dat het ongemak toont van de schrijfster waar het gaat om de 
omgang met (potentiële) grieppatiënten. 
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Voor het gehele artikel, zie Delpher.nl. Wie problemen heeft het te vinden kan contact met 
mij opnemen, het is niet heel gebruikersvriendelijk 
 
RIVM: 
De laagste getallen voor ziekenhuisopname en sterfte tot nu toe (weekendeffect) 
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Coronajournaal 11 mei 
 
De groepsimmuniteit (herd immunity) in Zweden blijft me bezighouden. Waarom denkt 
Zweden dat ze al zo ver zijn, hebben ze daar gegevens over? Gisteren heb ik daar al het een 
en ander over geschreven, in correspondentie met Astrid komt de vraag hoe ik kom aan 30-
40% immuniteit voor de Zweden. 
Een recent verhaal komt uit de Financial Times 
https://www.ft.com/content/a2b4c18c-a5e8-4edc-8047-ade4a82a548d 
Tegnell stelt 40% immuun in Stockholm eind mei, de stand zou nu op 25% zitten. 
Dat is al wat minder ambitieus dan Giesecke een tijdje terug aangaf, namelijk dat aan het 
eind van de maand (april!) waarschijnlijk de helft van de Stockholmers het virus heeft 
gehad. In hetzelfde verhaal denkt en Tom Britton van Stockholm University dat het voor alle 
Zweden geldt 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52395866 
(lang verhaal, staat tegen het eind). 
Ik heb nog eens Giesecke's interview op Lockdown TV bekeken. 
https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY 
Na ca 16 minuten heeft hij het over de CFR (case fatality rate) van 0.1%, een "ernstig 
influenza seizoen". 
Voor Nederland zou dat 18.000 doden betekenen. We zitten nu al op ruim 5000 "officieel", 
zeg maar 9.000 als je de oversterfte bekijkt. Dat is dan de helft van 18.000 dus dan zouden 
we op de helft van de groepsimmuniteit zitten. Als die groepsimmuniteit 60% is, zou dat nu 
dus ca 30% zijn. Dus ongeveer even ver als in Zweden. 
Mijn conclusie: Zweden denkt CFR 0.1%, de UK 0,8%, de waarheid ligt in het midden, zie 
berichten uit Duitsland (Drosten, Streeck 
 
Nog meer Zweden, van een gepensioneerd NRC redacteur heeft een vakantiehuis in Zweden 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/het-leven-in-zweden-tijdens-de-coronacrisis-
afstand-houden-is-geen-probleem-a3999138 
Dit is wel het platteland, hier de reactie van Astrid uit Stockholm. 
Leuk om de Nederlandse visie op de Zweedse toestand te zien. Klinkt herkenbaar. Er is een 
groot verschil tussen Stockholm en het platteland natuurlijk. We zijn al weken alleen maar 
thuis. Best prima! Zijn wel even naar Pers zus geweest. 
 
Om nog even in het buitenland te blijven, Frankrijk komt langzaam uit de lockdown. 
Aigremont ligt 30 km ten westen van Parijs, departement 78, Yvelines 
https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/216259-coronavirus-the-
deconfinement-map-by-department/lang/en 
In het rode gebied dus, Esmée van 9 mag nog niet naar school, Arthus (lop het Lycée) blijft 
sowieso thuis zijn huiswerk maken en Benedicte en Jeroen blijven ook voorlopig nog 
thuiswerken. 
In Cabris, Zuid Frankrijk krijgen Stefan en Adriaan meer ruimte. 
 
Het kind is met het badwater weggegooid, dat kwam bij me op na het lezen van de column 
van huisarts Joost Zaat in de Volkskrant. Niet echt nieuw natuurlijk, dit verhaal, maar toch… 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/versoepeling-voor-nagelstudio-s-maar-niet-voor-
verpleeghuizen-ik-schaam-mij-diep~b596d97c/ 
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Een artikel dat ingaat op mutaties gericht op de uitsteeksels (spikes) stuurde Niek 
https://www.theguardian.com/society/2020/may/10/scientists-concerned-that-
coronavirus-is-adapting-to-humans 
Dat kan effect hebben op een vaccin, zeker de vaccins die alleen de “spikes” bevatten. We 
krijgen dan een situatie zoals we met griepvaccin hebben waarbij het vaccin jaarlijks kan 
wisselen. De ontwikkelingstijd voor zo’n nieuwe mutatie zou dan beperkt kunnen worden 
tot enkele maanden, zoals bij influenza. 
Mutaties kunnen ook betekenen dat het virus muteert naar een mildere variant. Stel we 
hebben 2 virusstammen: de één geeft symptomen, de nadere niet. Door snelle opsporing 
krijgt die met de symptomen minder kans om zich te verspreiden dan de ander. 
 
Gisteren al 2 artikelen die gingen over de relatie tussen (slechte) ventilatie en corona 
besmetting, hier zijn er nog enkele. 
https://www.trouw.nl/verdieping/die-ene-passion-die-wel-doorging-met-rampzalige-
gevolgen~b4ced33e/ 
Zingen schijnt toch een factor van betekenis te zijn, zie de problemen bij kerkdiensten (link 
van Huub ontvangen) 
Deze gebeurtenis wordt ook genoemd in een artikel van Eize Wielinga in het FD, zie PDF 
(ook van Huub). Dat hij ervan overtuigd is dat besmetting binnen veel waarschijnlijker is dan 
buiten, daar zijn we het snel over eens. Hij vindt dat er meer onderzoek moet komen naar 
de rol van aerosols. 
 
Een prima overzichtsartikel dat de diverse risico- factoren benoemt, en ook aansluit op de 
ventilatieverhalen stuurde Edwin mij 
https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them 
Wanneer “superspreading” gebeurtenissen worden geanalyseerd valt op dat ze altijd in niet 
of slecht geventileerde binnenruimtes plaats vinden. Goed punt is dat wordt benadrukt dat 
je een bepaalde hoeveelheid virus moet binnenkrijgen om geïnfecteerd te raken. In dit 
verhaal wordt uitgegaan van 1000 virusdeeltjes. Dat is natuurlijk wat arbitrair, en de ene 
keer “pakt” een lage dosis en de andere keer een hogere, maar het zal er niet ver naast 
zitten. Aardig is de opgave hoeveel wordt uitgescheiden bij normaal ademen, praten, zingen 
en niezen. Enorme verschillen. 
Die dosis kun je in één keer oplopen als je dicht bij iemand staat, met zingen bijvoorbeeld, 
of je zit een eind af in een restaurant waar je wel ruim een uur verblijft. 
Als je verder afzit, kun je alleen de kleinere druppels opvangen (aerosols? waar ligt de grens 
tussen druppels en aerosols). Die kleine bevatten veel minder virus. Het staat niet in dit 
artikel, maar het is eenvoudige wiskunde dat wanneer de grootte van een kleine druppel 
ten opzichte van een grote 1:10 is, dat dan de verhouding van de inhoud, dus hoeveelheid 
virus 1:1000 is. 
 
Het voorbeeld van de problemen met de vloeistof van Roche voor de PCR test is voor Jesse 
Klaver en Bas Eickhout reden om de farmaceutische industrie aan te vallen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/we-moeten-niet-langer-afhankelijk-zijn-van-
goodwill-van-farmaceuten-a3999118 
Nu is vloeistof voor de PCR test geen geneesmiddel, en is de PCR test geen monopolie van 
Roche. Je maakt je natuurlijk wel afhankelijk van Roche als je die als enige leverancier hebt. 
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Als het gaat om de farmaceutische industrie en winsten dan worden altijd de innoverende 
farmaceuten bedoeld. Maar de meeste geneesmiddelen die we slikken zijn “generics”, 
middelen uit patent. Daar hebben in Nederland de zorgverzekeraars het helemaal voor het 
zeggen. En die zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de tekorten. 
Wat betreft verlenging van patenten: dat daar kritisch naar wordt gekeken, dat lijkt me OK. 
Alle pleidooien voor grote Europese fondsen voor ontwikkeling van geneesmiddelen en het 
opleggen van dwanglicenties lijken me niet nodig wanneer een flink deel van de winst wordt 
wegbelast. En dan ook de Apples en Googles van deze wereld aanpakken. 
 
Dit artikel van de Washington Post (link van Huub) geeft een overzicht op welke organen het 
corona virus kan inwerken. 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/10/coronavirus-attacks-body-
symptoms/?arc404=true 
Ik heb al eerder een artikel opgenomen, dit is een update van 
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-
ferocious-rampage-through-body-brain-toes 
Beide geven hoge bloeddruk als risico factor (niet bij het RIVM). 
Het Washington Post artikel geeft ook een problemen bij kinderen, zou lijken op Kawasaki 
maar de aantallen zijn erg gering en voor zover mij bekend geen gegevens of er 
risicofactoren gerapporteerd zijn. 
 
Hongkong griep van 1968/69: Gisteren had ik een column die ging “social distancing” (het 
gebrek daaraan). De column was van december 1969, de tweede griepgolf. Ik heb nog een 
verhaal gevonden waarbij afstand houden wel aan de orde kwam. Niet vanuit de overheid, 
maar van een plattelandsdokter. Dit bericht van januari 1969 is uit de eerste griepgolf 
(Nieuwsblad van het Noorden 20 januari 1969. In het bericht is sprake van de Mao griep, de 
alternatieve naam voor de Hongkong griep 
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RIVM cijfers: 
Geen nieuws 
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Coronajournaal 12 mei 
 
Mijn journaal van gisteren heeft een onverwachte reactie opgeleverd van Jan Nassy. 
Jan houdt zich bezig met de organisatie van de cursus medische geschiedenis. Deze cursus 
wordt jaarlijks gegeven in het Trefpunt Urk, in totaal 4 dagen, met ca 60 deelnemers. 
Diverse opties zijn bekeken, en het lijkt mogelijk om de 1,5 meter regel te handhaven door 
de cursus te splitsen, met max. 30 deelnemers per dag. Daarvoor moeten nog wel wat 
aanpassingen aan de ruimte komen. 
Door het verhaal dat ik gisteren noemde, van Erin Bromage, begint Jan te twijfelen of het 
wel mogelijk is om op deze basis een cursus te starten en vraagt wat ik ervan vind. Hierbij 
mijn antwoord 
Helemaal niet gedacht aan “Urk” moet ik je zeggen. 
En ik voel me ook niet deskundig om advies te geven, dat als “disclaimer”. 
Maar toch een paar overwegingen 
Zoals wel vaker zijn er plussen en minnen: 
Als plus zie ik dat het volume van de zaal groot is, met hoog plafond en met 30 man zit de 
zaal niet helemaal vol. Verder als je alleen ademt dan stoot een besmettelijk persoon heel 
weinig uit. Ook niet bij gewoon praten, bij een cursus is dat voor het grootste deel van de 
mensen het geval. De voorbeelden waarbij het mis ging waren toch vooral feesten, zingen 
en zo. 
Als min zie ik de ventilatie en de doelgroep (risicogroep). 
Ik schat in dat ieder voor zich afhankelijk van allerlei persoonlijke aspecten een afweging 
maakt van wat hij als risico wil nemen. 
Voor mijzelf geldt dat Tanya heel voorzichtig is. 
Ik heb Jan nog even gebeld om hem te zeggen dat ik zijn mail heb beantwoord, maar hij had 
het al gelezen. De laatste zin heb ik nog toegelicht: Zelf ben ik bereid om enig risico te lopen 
om corona te krijgen. Gedachtig de Britse statisticus Spiegelhalter is de kans dat ik dat niet 
overleef, ongeveer gelijk aan de kans dat ik binnen een jaar het loodje leg. Die kans lijkt me 
niet zo heel groot. Verder heb ik er vrede mee dat het een keer afgelopen zal zijn, zo doe ik 
bijvoorbeeld niet mee met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, en na een biopt van 
de prostaat (die goed uitpakte) ben ik gestopt met PSA tests. 
Tanya zei altijd dat ze niet oud zou worden, dat accepteerde ze wanneer ik haar aansprak op 
het roken. Inmiddels heeft ze haar grenzen verlegd, en wil ze toch wel heel graag nog een 
tijdje in dat nieuwe appartement wonen wat nu voor ons wordt gebouwd. 
Al met al ben ik dus wat voorzichtiger dan ik zou zijn wanneer ik alleen was. En zo zal 
iedereen zijn eigen afweging maken. 
 
Van Jep komt een site die erg veel gedeeld is, al wel wat ouder, de schrijver is een sterk 
voorstander van mondkapjes: 
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-basic-dance-steps-everybody-can-
follow-b3d216daa343 
Wel erg eenzijdig vind ik. Het verwijst naar een artikel waarin op de procent nauwkeurig is 
uitgerekend hoeveel procent besmetting is toe te rekenen aan pre-symptomatisch en 
hoeveel aan symptomatisch contact. (dus de “besmetter” heeft al dan niet symptomen). 
Omdat pre-symptomatisch veel voor zou komen wordt alleen daarom al mondkapjes 
aanbevolen. 
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Het lijkt me onmogelijk om zo nauwkeurig dit vast te stellen, en zal ook sterk afhangen van 
maatregelen. Wanneer symptomatische personen in quarantaine worden gezet, zal het 
percentage pre-symptomatische besmettingen stijgen maar dat zegt niets over absolute 
aantallen. 
 
Een heel uitgebreid artikel, met veel links naar weer andere kreeg ik van Huub: 
https://www.nytimes.com/2020/05/11/health/coronavirus-second-wave-
infections.html?referringSource=articleShare 
Helemaal aan het eind komt dit: 
Dr. Frieden, the former C.D.C. director, now runs Resolve to Save Lives, the public health 
advocacy group that has issued detailed reopening guidelines. 
“Every day, I look at the two models for approaching this,” he said. “The China model, which 
is to use the world’s most authoritarian regime and best digital tracking system to hunt 
down and stop every case and then wait for a vaccine. So far, it’s working.” 
By contrast, he said, Sweden is trying to achieve “herd immunity” by letting young, healthy 
people become infected at what they hope will be slow, steady rates. Primary schools are 
open, higher ones are closed, everyone is asked to be careful in public and older adults are 
asked to stay home. 
Israel is roughly following Sweden’s model, Dr. Frieden said, just as Asian countries are 
roughly following China’s. 
“And then,” he added, “there’s the American approach, which is: ‘What the hell — I heard 
something on Fox News. Let’s try it!’” 
Het vervolg van zijn verhaal is dat hij vraagtekens zet bij Zweden, andere landen als 
Noorwegen en IJsland hebben veel lagere sterftecijfers, en Zweden ligt verhoudingsgewijs 
nog voor op de VS, met een per capita sterfte die relatief nog hoger ligt dan de VS. 
 
Wat is nu de strategie van Nederland, dat lijkt het onderwerp van een artikel in Elzevier dat 
Huub me stuurde van Bram Hahn met als titel “Verzet van onderop tegen corona aanpak” 
In eerste instantie dacht ik dat hier een pleidooi zou komen voor verdere versoepeling, 
maar het is juist het omgekeerde. Zie meegestuurde PDF. 
Er is een heuse actiegroep die zich sterk maakt voor een strakker beleid: 
https://www.containmentnu.nl 
De Nederlandse overheid vertelt onjuiste informatie over ontbrekend testmateriaal, weigert 
nog altijd GGD's opdracht te geven contactonderzoek op te schalen, en adviseert vooralsnog 
géén grootschalig gebruik van mondkapjes. Er wordt dus nog steeds niet gekozen voor 
containment, het indammen en elimineren van het virus, ondanks het feit dat de meeste 
landen, waaronder Duitsland, dat wél doen. Van het streven naar 'groepsimmuniteit' en het 
toelaten van het virus tot de bevolking is nog altijd geen afstand genomen. Dit is 
onacceptabel. We eisen van de Nederlandse overheid dat wordt ingezet op indammen. 
Grote woorden: onacceptabel, eisen, en dan verwijzen naar de Duitse situatie. Het 
contactonderzoek wijkt af, maar voor de rest is het bij ons goed vergelijkbaar met de buren. 
Het lijkt mij dat voor alle Europese landen geldt dat min of meer het Zweedse model 
aangehouden wordt, en daar waar dat afwijkt, veroorzaakt is door lokale uitbraken die 
oncontroleerbaar dreigden te worden, zoals Brabant, Noord-Italië, Beieren en NO Frankrijk. 
 
Dit is hoe de actiegroep “Containment Nu” het wil hebben denk ik 

https://www.nytimes.com/2020/05/11/health/coronavirus-second-wave-infections.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/11/health/coronavirus-second-wave-infections.html?referringSource=articleShare
https://www.containmentnu.nl/
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https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/after-six-new-cases-wuhan-plans-to-
test-all-11-million-residents-for-coronavirus/2020/05/12/9e245722-9411-11ea-87a3-
22d324235636_story.html 
 
Een wat meer filosofisch verhaal over de huidige situatie (link van Huub) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/dit-is-misschien-het-moment-voor-degrowth-
a3999389 
 
Een verhaal over de man achter de promotie van hydroxychloroquine, de Franse prof Didier 
Raoult, dat meer en meer als een geweldige misser moet worden gezien, staat in de NY 
Times. 
Hij blijkt een non-conventionele figuur te zijn: 
https://www.nytimes.com/2020/05/12/magazine/didier-raoult-hydroxychloroquine.html 
Wel een heel lang verhaal, de Amerikaan die dit heeft geschreven zit in lockdown in 
Frankrijk en had dus alle tijd. 
 
Hydroxychloroquine is een kinine derivaat, en dat kennen we ook als (niet werkend) anti 
griep middel Afluvit van de ACF (Amsterdamse Chinine Fabriek). In de 1968/9 Hongkong 
griep werd er nog mee geadverteerd (deze is uit Trouw, 4 maart 1970, het staartje van de 
tweede griepgolf): 

 
 
Het is een heel oud middel, ik kom het al tegen in vademecums van voor de oorlog, en deze 
reclame uit het Urker geneesmiddelreclame archief vind ik zelf erg leuk 
 

 
 
RIVM cijfers 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/after-six-new-cases-wuhan-plans-to-test-all-11-million-residents-for-coronavirus/2020/05/12/9e245722-9411-11ea-87a3-22d324235636_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/after-six-new-cases-wuhan-plans-to-test-all-11-million-residents-for-coronavirus/2020/05/12/9e245722-9411-11ea-87a3-22d324235636_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/after-six-new-cases-wuhan-plans-to-test-all-11-million-residents-for-coronavirus/2020/05/12/9e245722-9411-11ea-87a3-22d324235636_story.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/dit-is-misschien-het-moment-voor-degrowth-a3999389
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/dit-is-misschien-het-moment-voor-degrowth-a3999389
https://www.nytimes.com/2020/05/12/magazine/didier-raoult-hydroxychloroquine.html
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Voor het eerst dat ik grafieken zie van aantal verpleeghuizen met eerste melding van corona 
(links), en aantal doden in verpleeghuizen (rechts). Indrukwekkende cijfers…. 

 

 
Hier is de site: 
https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-in-verpleeghuizen-stabiliseert 
  

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-in-verpleeghuizen-stabiliseert


172 
 

Coronajournaal 13 mei 
 
Via Roelf Backus een nieuwe post van Maurice de Hondt met uiteraard als enig 
aandachtspunt de overdracht via aerosols. 
https://www.maurice.nl/2020/05/12/de-blinde-vlek-met-grote-gevolgen/ 
Ik heb Maurice al eerder vermeld, op 19 april (in debat met Osterhaus) en 6 mei, 
Het is een grote hoeveelheid informatie die ik nog niet allemaal heb doorgenomen. Het is 
zeker interessant om de aerosols verder te bekijken, het moet niet zo moeilijk zijn om een 
proefopzet met bijvoorbeeld fretten op te zetten. Volgens mij is Marion Koopmans daarmee 
bezig, zij heeft overdracht door de lucht bewezen, maar kon toen (nog?) niet zeggen of het 
druppels dan wel aerosols waren. 
Meest waarschijnlijk lijkt me allebei trouwens, waarbij druppels de belangrijkste 
besmettingsbron zullen zijn voor dichtbij en aerosols verderaf. En dat laatste alleen als de 
blootstelling langdurig is. 
In zijn verhaal refereert de Hondt aan een artikel waarbij de meest optimale relatieve 
vochtigheid (RV) tussen de 40-60% zou zijn. Maar in een onderzoek aan corona virussen 
(niet SARS 2) wordt 50% RV genoemd waarbij het virus het meest stabiel is….. 
 
Bij Op1 zat vaste gast Ab Osterhaus tegenover ook vaste gast psychiater Damiaan Denys.Het 
begint tamelijk voorspelbaar te worden, Osterhaus die voor een langere lockdown is, Denys 
die juist pleit voor het omgekeerde. 
Het was niet zo handig dat Osterhaus nog voor een langere tijd een strenge lockdown 
pleitte, daar had hij Denys tegen zich maar ook de interviewers leek mij. Zijn strategie is om 
te gaan tot volledige eliminatie, dan zou alles weer open kunnen, vaak noemde hij als 
voorbeeld Zuid Korea. Toen duidelijk werd dat zijn boodschap om 2 maanden nog zo 
doorgaan niet echt aansloeg gaf Osterhaus aan dat een tussenweg mogelijk is, waarop de 
interviewer zei dat we daar nu toch naar op zoek waren. Voor wie het wil terugzien, vanaf 
ca 34 minuten: 
https://www.npostart.nl/op1/POW_04596562 
Zuid Korea is met de recente uitbraak niet helemaal gelukkig, “bubbeltje” volgens 
Osterhaus, maar de horeca gaat daar wel weer 2 weken dicht. Ook op ander gebied is de 
vergelijking lastig, Zuid Korea was beter voorbereid, bevolking wat inschikkelijker en ook 
geografisch is er nog wel een verschil met Nederland. Ze hebben alleen een grens met 
Noord Korea, in feite is Zuid Korea te vergelijken met een eiland zoals Taiwan. 
Waar Osterhaus wel een punt heeft is de track en trace die door de GGD’s moet worden 
opgestart, terwijl onduidelijk is of de app van de grond komt. In plaats van nog 2 maanden 
lockdown had hij beter kunnen aangeven dat de GGD’s eerst maar eens moeten laten zien 
dat ze klaar zijn voor track en trace voordat verdere versoepeling kan. 
Lijkt mij dat je beter nu verdere versoepeling kunt toestaan, de zomerperiode is een betere 
om te experimenteren wat wel en niet kan dan straks in de herfst. 
 
In de TV-recensie rubriek van de NRC deze passage over het optreden van Osterhaus: 
‘Vanavond in #Op1 een nieuwe opleving van Ab Osterhaus”, twitterde Tom Egbers nadat de 
talkshow een terugkeer van de huisviroloog had aangekondigd, waarin deze het zou hebben 
over de nieuwe opleving van het coronavirus. Osterhaus bleek weinig aan de tweet toe te 
voegen te hebben, ook al omdat die nieuwe opleving nog niet heeft plaatsgevonden. Zoals 
hij zelf zei: „Waar zitten we nu? Dat weten we over twee weken.” 

https://www.maurice.nl/2020/05/12/de-blinde-vlek-met-grote-gevolgen/
https://www.npostart.nl/op1/POW_04596562
https://twitter.com/primadeluxe/status/1260268929391476736
https://www.npostart.nl/viroloog-ab-osterhaus-vreest-opleving-van-het-coronavirus/12-05-2020/POMS_BV_16143065
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Uit het blog van de NRC. Er wordt zonder meer vanuit gegaan dat per 1 juni de horeca weer 
start. Het lijkt erop dat Kon. Horeca Nederland beslist. Hopelijk wordt het geen desillusie 
De cafés en restaurants mogen vanaf 1 juni weer open, maar spontaan een biertje drinken 
of uit eten zit er voorlopig nog niet in. De Koninklijke Horeca Nederland heeft dinsdag regels 
naar haar leden gestuurd, die onder meer voorschrijven dat gasten verplicht worden een 
plekje te reserveren. Ook mogen maximaal vier gasten aan één tafel zitten. 
 
Jard Baljet mailde mij over een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad, het gaat om een 
toedieningsvorm voor (hydroxy)chloroquin, een ontwikkeling van Universiteit Groningen, de 
groep van Eric Frijlink. Eric was een collega bij Solvay Pharmaceuticals. 
In eerste instantie heb ik het niet genoemd omdat dit middel veel bijwerkingen heeft en 
geen werking kon worden aangetoond, maar het is wel een mooi voorbeeld hoe door de 
goede farmaceutische vorm te kiezen de dosering verlaagd kan worden (hier: 10x lager) en 
de werking mogelijk verbeterd. Zie de PDF. 
 
Van Jeroen kreeg ik de mailing van de De Nederlandse ambassade in Parijs die Nederlandse 
ingezeten in Frankrijk krijgen, zie PDF. 
 
Van Jep kreeg ik een link naar een verhaal van de Britse Spiegelhalter, mijn favoriete 
statisticus. Nu hij meer gegevens heeft, kan hij zijn verhaal beter onderbouwen wat het 
risico is op overlijden vanwege corona, gerelateerd aan leeftijd en man/vrouw. 
De essentie blijft gelijk, namelijk dat het risico (vanaf ca 45 jaar) uitgedrukt in een 
“gebruikelijk” overlijdensrisico, voor alle leeftijden hetzelfde is. In zijn vorige stuk was de 
conclusie dat, als je corona oploopt, het risico op overlijden gelijk is aan het risico dat je 
loopt om binnen een jaar te overlijden. Dat risico is voor een 45 jarige uiteraard veel kleiner 
dan voor een 90 jarige. 
In deze publicatie heeft hij het extra overlijdensrisico berekend van de huidige corona crisis, 
5 weken tot 1 mei. Het blijkt dan dat vanaf 45 jaar het extra risico overeenkomt met 3 
weken “normaal” risico, een andere manier om te zeggen dat het risico gedurende die 
weken 60% hoger lag dan normaal. 
https://medium.com/@d_spiegel/what-are-the-risks-of-covid-and-what-is-meant-by-the-
risks-of-covid-c828695aea69 
In dit artikel staan gedetailleerde gegevens over leeftijdscategorieën en sterfterisico’s. 
Hieruit valt af te leiden dat het risico voor een 80 jarige ongeveer 50x hoger is dan voor een 
45 jarige, voor 90 plus is dat 160x. 
 
Als we epidemieën uit het verleden willen vergelijken met die van nu dan zullen we behalve 
het inwoneraantal ook rekening moeten houden met de bevolkingssamenstelling. Een 
mooie site voor de bevolkingspiramide door de jaren heen 
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide 
 
Hier een voorbeeld voor hoe het niet moet met vergelijkingen. De watersnoodramp van 
1953 met “slechts” 1836 doden wordt erbij gehaald om aan te geven dat we nu met een 
unieke situatie na de 2de wereldoorlog te maken hebben. Ik vind dat een onzinnige 
vergelijking, even afgezien van de materiële schade, bovendien de Aziatische griep van 1957 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/11/coronablog-12-mei-a3999384#upd20200512094034
https://medium.com/@d_spiegel/what-are-the-risks-of-covid-and-what-is-meant-by-the-risks-of-covid-c828695aea69
https://medium.com/@d_spiegel/what-are-the-risks-of-covid-and-what-is-meant-by-the-risks-of-covid-c828695aea69
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
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en Hongkong griep van 1968/69 worden niet genoemd. Geen correctie voor grootte van de 
bevolking, geen aandacht voor de leeftijdsopbouw. 
https://www.parool.nl/nederland/de-nederlandse-oversterfte-is-ongekend-gevolg-van-
beleid~b2e8f7df/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email 
Het bewuste beleid waardoor oversterfte (?) is ontstaan is ook onzin, in het begin is 
duidelijk geprobeerd het virus in te dammen maar dat is door N Brabant niet gelukt. Een 
vreselijk slecht verhaal. 
 
De Hongkong griep van 1958/59 
Uit het Nieuwsblad van het Noorden, 13 februari 1969 een stuk van Mies Bouhuys. 
Het staat er niet bij maar de tekening is karakteristiek, dat moet Fiep Westendorp zijn. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_en_Pom 
 

    
 
Om het hele verhaal te lezen kijk bij Delpher: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=griep&cql%5B%5D=%28date+_gt
e_+%2210-02-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2220-02-
1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28833013246%29&redirect=true&identifier=ddd:01
1015463:mpeg21:a0297&resultsidentifier=ddd 
 
RIVM cijfers: 
Vandaag aandacht voor een enquête “Beleving corona crisis” 

https://www.parool.nl/nederland/de-nederlandse-oversterfte-is-ongekend-gevolg-van-beleid~b2e8f7df/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/de-nederlandse-oversterfte-is-ongekend-gevolg-van-beleid~b2e8f7df/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_en_Pom
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=griep&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2210-02-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2220-02-1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28833013246%29&redirect=true&identifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297&resultsidentifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=griep&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2210-02-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2220-02-1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28833013246%29&redirect=true&identifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297&resultsidentifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=griep&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2210-02-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2220-02-1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28833013246%29&redirect=true&identifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297&resultsidentifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=griep&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2210-02-1969%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2220-02-1969%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28833013246%29&redirect=true&identifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297&resultsidentifier=ddd:011015463:mpeg21:a0297
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https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-
op-nieuwe-coronavirus 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
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Coronajournaal 14 mei 
 
Jep stuurt me een transcriptie van een interview voor de BBC van David Spiegelhalter, en ik 
vind op de BBC het interview 
https://www.bbc.co.uk/programmes/p08csg28 
Spiegelhalter blijkt een aanvaring te hebben gehad met Boris Johnson, die Spiegelhalter 
citeerde toen deze een vergelijking tussen landen, wie heeft de meeste doden, onzinnig 
vond. Johnson trok dat door, en zei dat elke vergelijking onzinnig is, maar dat was nietde 
bedoeling van Spiegelhalter. Het is wel degelijk goed om te vergelijken die landen met een 
heel laag aantal doden ten opzichte van landen die hoog scoren. 
Verder is hij zeer verbaasd dat er zulke grote verschillen zijn in de schatting hoeveel mensen 
nu geïnfecteerd zijn, van enkele procenten tot de helft. Wat mij dus ook verbaast. 
De waarschijnlijk aanzienlijke aantallen indirecte doden en de risico inschatting, zo 
afhankelijk van leeftijd kennen we al van hem. 
 
In de NRC een interview met hoogleraar ouderengeneeskunde Olde Rikkert, die een paar 
interessante uitspraken deed. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/tachtigers-waren-een-blinde-vlek-bij-coronavirus-
a3999551 
Zoals de opmerking dat ouderen vaak een lagere lichaamstemperatuur hebben, en dat 37 
graden al koorts kan betekenen, zodat de richtlijn van 38 graden niet relevant is. En dat een 
vaccin ook op ouderen moet worden getest omdat ze vaak minder goed reageren. 
Over de behandeling van kwetsbare ouderen 
Het doel moet niet zijn dat kwetsbare ouderen zoveel mogelijk overleven, zegt hij. „De 
ouderengeneeskunde moet leven toevoegen aan de dagen van mensen op hoge leeftijd en 
niet dagen aan het leven. Bij COVID-19 moet je dus de veerkrachtige, biologisch jonge 
ouderen steunen bij overleven en de zwakkere ouderen goed begeleiden. De symptomen 
verlichten. Als dat laatste lukt kan COVID-19 ook ‘The old man’s friend’ zijn, zoals William 
Osler 100 jaar geleden de longontsteking noemde. 
Vraag is dan wel wanneer je een kwetsbare oudere bent. Via zijn artikel in het NTvG, dat 
volgens de NRC het meest gelezen artikel is in dit tijdschrift, kwam ik wat verder 
https://www.ntvg.nl/artikelen/atypisch-beeld-van-covid-19-bij-oudere-patienten 
Hier wordt o.a. verwezen naar de website van de NVKG, Ned. Ver. Klinische Geriatrie, en via 
deze website vond ik 
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus
%20verwijzen%20COVID-19%20def.%20versie%203.0%2007052020.pdf#overlay-
context=professionals/nvkg/triage-eerstelijn 
versie 3.0, update van 7 mei, dat geeft vertrouwen dat het de meest recente versie is, met 
zo snel wisselende informatie is dat belangrijk lijkt me. 
Eerder had ik op de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) een oude versie gevonden, 
versie 1.2 van 27 maart. Nog eens geprobeerd, als je ingeeft bij Google: NHG triage 
thuisbehandeling krijg je (in elk geval vandaag) nog steeds die oude versie. 
Vanuit mijn werk in de kwaliteitszorg weet ik hoe lastig het is dat overal en altijd de meest 
recente procedures aanwezig zijn (en getraind!). Voor het NHG een aandachtspuntje. 
Niet alle wijzigingen zijn interessant, dat mw. Goudzwaard is vervangen door hr. Arends 
bijvoorbeeld, maar de maximale hoeveelheid zuurstof per minuut toevoeging, of 
herschrijven van de morfine toepassing bij delier lijken toch wel relevant. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p08csg28
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/tachtigers-waren-een-blinde-vlek-bij-coronavirus-a3999551
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/tachtigers-waren-een-blinde-vlek-bij-coronavirus-a3999551
https://www.ntvg.nl/artikelen/atypisch-beeld-van-covid-19-bij-oudere-patienten
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20COVID-19%20def.%20versie%203.0%2007052020.pdf#overlay-context=professionals/nvkg/triage-eerstelijn
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20COVID-19%20def.%20versie%203.0%2007052020.pdf#overlay-context=professionals/nvkg/triage-eerstelijn
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20COVID-19%20def.%20versie%203.0%2007052020.pdf#overlay-context=professionals/nvkg/triage-eerstelijn
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20COVID-19%20def.%20versie%203.0%2007052020.pdf#overlay-context=professionals/nvkg/triage-eerstelijn
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Bij de triage (inschatting) wordt gebruik gemaakt van een Clinical Frailty Scale die loopt van 
1-9 waarbij 1 fit betekent en 9 “op sterven na dood” (levensverwachting <= 6 maanden). 
Zie pagina 9 van de leidraad. Leeftijd is geen criterium, en voor 1, “very fit / top fit” hoef je 
geen topsporter te zijn. 
 
De NRC heeft nu ook een artikel over koren als mogelijke verspreidingsbron. Het artikel in 
Trouw wordt aangehaald, en een Amerikaans voorbeeld. Geen vermelding van een aantal 
religieuze bijeenkomsten, diverse voorbeelden in Nederland, en ook Zuid Korea. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/koren-mogelijk-superverspreiders-a3999695 
Andreas Voss van de Radboud Universiteit geeft commentaar, besmetting door aerosols 
acht hij niet de belangrijkste route van besmetting maar in slecht geventileerde ruimtes 
lange tijd bij elkaar vindt ook hij een risico 
 
Een overzichtsartikel in de Washington Post over de toegepaste therapieën, link 
doorgestuurd door Huub 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/13/coronavirus-treatments/ 
 
Van broer Huub en Henk Buurma krijg ik diverse berichten over een uit de hand lopende 
situatie in de VS. Een burgeroorlog leek onmogelijk maar als je dit leest 
https://www.nytimes.com/2020/05/13/us/coronavirus-businesses-lockdown-
guns.html?referringSource=articleShare 
en hier Trump vs Fauci 
https://edition.cnn.com/2020/05/14/politics/trump-fauci-public-comments-
explainer/index.html 
 
Hongkong griep 1968/69 

 
Mondmaskers waren in Nederland niet echt ingeburgerd, anders was deze foto niet in het 
Nieuwsblad van het Noorden op 31 december 1969 gepubliceerd. 
 
Alles over antilichamen en antilichaam testen is in dit overzichtsverhaal te vinden, compleet 
met animaties, link doorgestuurd door Jep: 
https://www.theverge.com/2020/5/7/21248734/coronavirus-antibody-tests-explained-
covid-19-immunity-accurate?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=049d1dd0f2-

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/koren-mogelijk-superverspreiders-a3999695
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/13/coronavirus-treatments/
https://www.nytimes.com/2020/05/13/us/coronavirus-businesses-lockdown-guns.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/13/us/coronavirus-businesses-lockdown-guns.html?referringSource=articleShare
https://edition.cnn.com/2020/05/14/politics/trump-fauci-public-comments-explainer/index.html
https://edition.cnn.com/2020/05/14/politics/trump-fauci-public-comments-explainer/index.html
https://www.theverge.com/2020/5/7/21248734/coronavirus-antibody-tests-explained-covid-19-immunity-accurate?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=049d1dd0f2-briefing-dy-20200513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-049d1dd0f2-43650921
https://www.theverge.com/2020/5/7/21248734/coronavirus-antibody-tests-explained-covid-19-immunity-accurate?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=049d1dd0f2-briefing-dy-20200513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-049d1dd0f2-43650921
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briefing-dy-20200513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-049d1dd0f2-
43650921 
 
Ongelooflijk 
Jan Nassy heb ik 2 dagen geleden genoemd, in verband met de organisatie van een cursus 
op het Trefpunt Medische Geschiedenis Urk. Hij stuurt me nu een mail die te mooi is om 
niet integraal op te nemen. Jan is ook bekend bij de vrijwilligers als de man die zo nu en dan 
toepasselijke gedichten weet op te diepen en deze dan op eigen wijze brengt. Hij heeft de 
Nederlandse literatuur een grote dienst bewezen door als keuringsarts de schrijver Rob van 
Essen, winnaar 2019 van de Libris literatuurprijs vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Ik 
geloof zelfs dat Jan in een boek van van Essen wordt opgevoerd, in elk geval noemt van 
Essen Jan in een interview in Trouw, 10 augustus 2019. Hier zijn mail. 
 
Beste Wim, 
Genoemd worden in je inmiddels gezaghebbende gazet geeft mijn bestaan extra kleur en als 
ik nu coronariteiten onder ogen krijg, denk ik meteen: “Iets voor Wim?” 
In gedachten zie ik dan je werkkamer voor me, waarin onophoudelijk de bliepjes van 
binnenkomende mails klinken en de telefoon voortdurend overgaat, terwijl Tanya op een 
dienblad koffie met een stapel post, vaktijdschriften plus kranten binnendraagt en je bij het 
weggaan zorgzaam toefluistert:”Denk je aan je deadline, liefste?" 
Zag je in de Volkskrant vanochtend onderaan pag. 13 deze advertentie? 
 

 
 
Als je nog niet IMMUUM bent, wend je dan tot dokter Raoult of dokter Elens. Die laatste is 
van de succesvolleZink-HCQ-Azitromycinepillen. 
De website is een prachtig voorbeeld van virale marketingtechniek: Infectieus RNA verpakt in 
een wetenschappelijk eiwitjasje. 
 
Hartelijke groet, 
Jan 
 
Ik dacht dat deze advertentie op de achterpagina stond, de satirische pagina van de 
Volkskrant, maar nee het is echt, kijk maar op de website. Ongelooflijk. 
 
RIVM cijfers: 
Met Spiegelhalter zeg ik nu dat al die detailcijfers nutteloos zijn. 
 
  

https://www.theverge.com/2020/5/7/21248734/coronavirus-antibody-tests-explained-covid-19-immunity-accurate?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=049d1dd0f2-briefing-dy-20200513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-049d1dd0f2-43650921
https://www.theverge.com/2020/5/7/21248734/coronavirus-antibody-tests-explained-covid-19-immunity-accurate?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=049d1dd0f2-briefing-dy-20200513&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-049d1dd0f2-43650921
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Coronajournaal 15 mei 
 
Van diverse kanten kreeg ik links waarin de vondst van een antilichaam tegen corona werd 
beschreven. Ik was wel verbaasd dat dit zo veel publiciteit kreeg want het was al eens in het 
nieuws gekomen. Na enig zoeken vond ik dit bericht, van 14 maart 
https://nos.nl/artikel/2327076-wetenschappers-rotterdam-en-utrecht-claimen-vondst-
antilichaam-tegen-corona.html 
Hier staat dat het nog niet gepubliceerd is, en dat is nu dus gebeurd. 
Op BNR geeft Ab Osterhaus uitleg 
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10410586/belangrijk-antilichaam-covid-gevonden 
 
Van Huub kreeg ik een NRC link waarbij de mogelijkheid wordt gesuggereerd dat een 
verkoudheidsvirus ook een zekere bescherming biedt tegen corona (COVID-19 of SARS-CoV-
2 moet ik nu zeggen, want er zijn ook corona verkoudheidsvirussen). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-
coronavirus-a3999888 
 
Van Jep de Bie kreeg ik een link vaan het NTvG, alle artikelen hierin verschenen met corona 
als onderwerp staan bij elkaar. 
https://www.ntvg.nl/covid-19 
Hieruit gehaald een artikel dat aansluit bij het verhaal van gisteren, de triage thuis-
ziekenhuis.  
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-thuis-behandelen-naar-het-ziekenhuis/volledig 
Voetnoot 3 verwijst naar de Leidraad triage, alleen niet handig dat als je deze link gebruikt, 
je bij het NHG terecht komt, waar nog steeds de oude versie staat. Het artikel is van 14 mei, 
dus daar zou het niet aan moeten liggen. 
 
Tanya kreeg een link naar een filmpje, dat van deze site afkomstig bleek 
https://smartexit.nu 
Het filmpje wil een punt maken van besmetting via aerosolen, wat op zich geen probleem is 
wat mij betreft. Tegelijkertijd wordt gezegd dat het niet nodig is 1,5 meter afstand te 
houden, en dat is onverantwoordelijk. Jonge artsen en verpleegkundigen die zijn overleden 
in China en Italië zijn zeer waarschijnlijk overleden aan hoge doses virus, opgelopen in nauw 
contact met patiënten. 
Dat 1,5 meter niet nodig zou zijn wordt “bewezen” door het Duitse onderzoek van Streeck, 
waarbij niet alle gezinsleden ziek werden. Er is nog veel onduidelijk hoe je kunt bewijzen of 
iemand nu wel of niet in aanraking is gekomen met het virus. De vergelijking met 
vluchtelingenkampen, waar geen besmettingen zouden zijn (“tenten ventileren goed”) gaat 
niet op omdat de leeftijdverdeling totaal anders is. 
Met wat Googlen blijkt dat Maurice de Hond een van de initiatiefnemers is van deze site. 
 
Een serieuzer verhaal komt via Menno van Leeuwen, met als boodschap dat bij het spreken 
druppels 8 minuten kunnen blijven “hangen” 
https://www.washingtonpost.com/health/experiment-shows-human-speech-generates-
droplets-that-linger-in-the-air-for-more-than-8-minutes/2020/05/13/7f293ba2-9557-11ea-
82b4-c8db161ff6e5_story.html 

https://nos.nl/artikel/2327076-wetenschappers-rotterdam-en-utrecht-claimen-vondst-antilichaam-tegen-corona.html
https://nos.nl/artikel/2327076-wetenschappers-rotterdam-en-utrecht-claimen-vondst-antilichaam-tegen-corona.html
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10410586/belangrijk-antilichaam-covid-gevonden
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-coronavirus-a3999888
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-coronavirus-a3999888
https://www.ntvg.nl/covid-19
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-thuis-behandelen-naar-het-ziekenhuis/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-thuis-behandelen-naar-het-ziekenhuis/volledig
https://smartexit.nu/
https://www.washingtonpost.com/health/experiment-shows-human-speech-generates-droplets-that-linger-in-the-air-for-more-than-8-minutes/2020/05/13/7f293ba2-9557-11ea-82b4-c8db161ff6e5_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/experiment-shows-human-speech-generates-droplets-that-linger-in-the-air-for-more-than-8-minutes/2020/05/13/7f293ba2-9557-11ea-82b4-c8db161ff6e5_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/experiment-shows-human-speech-generates-droplets-that-linger-in-the-air-for-more-than-8-minutes/2020/05/13/7f293ba2-9557-11ea-82b4-c8db161ff6e5_story.html
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Van Niek kreeg ik een link waarbij hetzelfde onderwerp aan de orde komt, nu met 14 
minuten verblijftijd (niet helemaal eerlijk, ze hebben het over 8-14 minuten) 
https://www.nytimes.com/2020/05/14/health/coronavirus-infections.html 
 
Een Kawasaki achtig syndroom heb ik al wel een paar keer in de pers zien opduiken, maar 
nooit zo veel gevallen, 125 in Frankrijk (link van Menno van Leeuwen) 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/14/syndromes-inflammatoires-infantiles-le-
lien-avec-le-covid-19-est-etabli_6039696_1651302.html#xtor=AL-32280270 
En ook deze komt via Menno 
https://www.huffpost.com/entry/covid-19-children-illness-trump-school-
reopenings_n_5ebdcd33c5b6ee0b69e804c6?guccounter=1 
 
Een kop met “Brabant: we staan er slechter voor dan 2 maanden geleden” (de Volkskrant, 
link van Huub) dan denk je dat er heel wat aan de hand is en dat de volgende uitbraak eraan 
staat te komen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarschuwing-uit-brabant-we-staan-er-
slechter-voor-dan-twee-maanden-
geleden~b1115100/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20cont
ent&utm_content=free 
Het lijkt mee te vallen, het is een ziekenhuisdirecteur uit Tilburg die waarschuwt dat zijn 
personeel toe is aan vakantie en niet juli en augustus weer een grote toevloed aankan. 
Er is iets vreemds met de tabel ziekenhuisopnames in Brabant, zie staafdiagram onder, links 
met de blauwe en rode balken. Op 26 april had ik ook al moeite met de Brabantse cijfers. 
 

 
 

Wat betekenen die rode onderdelen in de balken? Er staat verdenking Covid-19, “van de 
verdachte COVID-19 patiënten blijkt uiteindelijk 10-20% echt besmet”. 
Het RIVM geeft ook dagelijks van alle provincies het aantal ziekenhuisopnames, zie 
staafdiagram rechts. De Y-as geeft aantal patiënten, 25 per vak. 
Ze lijken niet echt op elkaar maar wel duidelijk is (RIVM) hoe ver het aantal 
ziekenhuisopnames is gedaald. Daar zit enige reserve in voor een versoepeling. 
In het Brabants Dagblad kun je alle Brabantse gemeentes volgen, dus maar eens Tilburg 
genomen, zie onder. De blauwe lijn geeft het aantal ziekenhuisopnames, en met de muis 
kun je per dag de stand aflezen. 

https://www.nytimes.com/2020/05/14/health/coronavirus-infections.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/14/syndromes-inflammatoires-infantiles-le-lien-avec-le-covid-19-est-etabli_6039696_1651302.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/14/syndromes-inflammatoires-infantiles-le-lien-avec-le-covid-19-est-etabli_6039696_1651302.html#xtor=AL-32280270
https://www.huffpost.com/entry/covid-19-children-illness-trump-school-reopenings_n_5ebdcd33c5b6ee0b69e804c6?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/covid-19-children-illness-trump-school-reopenings_n_5ebdcd33c5b6ee0b69e804c6?guccounter=1
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarschuwing-uit-brabant-we-staan-er-slechter-voor-dan-twee-maanden-geleden~b1115100/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarschuwing-uit-brabant-we-staan-er-slechter-voor-dan-twee-maanden-geleden~b1115100/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarschuwing-uit-brabant-we-staan-er-slechter-voor-dan-twee-maanden-geleden~b1115100/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarschuwing-uit-brabant-we-staan-er-slechter-voor-dan-twee-maanden-geleden~b1115100/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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Op 12 mei is deze 220 en op 13 mei 244, een stijging van 24, meer dan voor heel Nederland 
is gerapporteerd. 
Er zijn meer van die “hikken”, 7 mei 199, 8 mei 218, enz. 
Mijn inschatting is dat Tilburg heel erg achterloop met zijn administratie, in de RIVM cijfers 
kun je zien dat soms 2 maand later nog ziekenhuisopnames erbij komen, en dat in de grafiek 
van het Brabants Dagblad voor Tilburg de cijfers daar niet op worden gecorrigeerd (en ook 
niet voor andere gemeentes). 
 
Anti-griep-liga: Op Urk hebben we heel wat geneesmiddelverpakkingen, eigenlijk kunnen we 
altijd wel fabrikant of apotheek vinden waar ze vandaan komen. Bij deze “Liga boontjes” is 
dat niet gelukt. Handgeschreven staat er pil.hydrch.chinini, zullen dus wel pillen zijn met 
kinine.HCl, een concurrent, anonieme apotheek, van de Aflukin van een paar dagen 
geleden. 
 

 
 
RIVM cijfers 
Vandaag een bericht over de oversterfte. Duidelijk dalend, maar nog wel aantoonbaar 
https://www.rivm.nl/nieuws/Sterfte-30-april-tot-6-mei-nog-sterk-verhoogd 
En ook een uitleg wat de taken van het RIVM zijn, welke van het OMT, wie daar deel van 
uitmaken, en wie incidenteel daarbij zijn uitgenodigd. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt 
  

https://www.rivm.nl/nieuws/Sterfte-30-april-tot-6-mei-nog-sterk-verhoogd
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt
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Coronajournaal 16 mei 
 
Nudge en nudging, begrippen die ik niet kende, maar Richard Thaler kreeg er in 2017 de 
Nobelprijs voor (economie). Menno van Leeuwen zond me een artikel uit de NewScientist 
https://www.newscientist.com/article/mg24632811-400-can-nudge-theory-really-stop-
covid-19-by-changing-our-behaviour/ 
Omdat ik geen abonnee ben van dit blad heeft Menno met plak-en knipwerk er een PDF van 
gemaakt die ik hierbij meestuur. Eerst maar eens kijken wat nudge betekent. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nudging 
In het kort: 
De techniek kan worden gezien als het geven van een 'duwtje' (Engels: nudge) in de 'goede' 
richting. Het klassieke voorbeeld is het plaatsen van een nepvlieg op urinoirs zodat mannen 
niet meer naast de pot plassen. 
Met overtuigen bereik je meer dan met afdwingen, dat is de boodschap. Een moreel appèl 
werkt vaak het best. In elk geval bij mijn kleindochter, uit mijn journaal van 5 mei 
Niet naar school, geen vriendjes zien geen vakantie, en dat alles voor de bescherming van 
opa en oma (Esmée van 9) dat zal een blijvende indruk achterlaten 
 
In Twente zijn ze langzamerhand wel klaar met nudging, zo begrijp ik van Huub 
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-artsen-tijd-voor-een-andere-aanpak-niet-
alleen-naar-sterfte-kijken~a0f8bb79/ 
En het vervolg komt van Janine 
https://www.tubantia.nl/enschede/ministerie-over-pleidooi-twentse-artsen-1-5-
meterregel-geldt-ook-voor-specialisten~ad7910c4/ 
 
Met enige regelmaat blijven er artikelen verschijnen waarbij wiskundige modellen een rol 
spelen. Hierbij een (fictief) voorbeeld dat voor mij te volgen is (gestuurd door Menno van 
Leeuwen) 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/disease-modeling-coronavirus-
cases-reopening/ 
Hier nog een artikel over modelling waarvan ik alleen de abstract begrijp (en dan nog maar 
deels, Bayesian inference zal ik moeten opzoeken). Link doorgestuurd door Jep 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/14/science.abb9789 
Het lijkt interessant omdat het een relatie probeert te leggen, met Duitsland als voorbeeld, 
tussen genomen maatregelen en effect op de verspreiding van het virus. Als ik het zo bekijk 
zit er in Duitsland meer tijd tussen de genomen maatregelen. In Nederland kwamen ze te 
snel achter elkaar om na te gaan welke maatregelen wel en welke niet (of minder) hebben 
bijgedragen. De R was in Nederland al sterk gedaald, daarna kwam sluiting van scholen en 
horeca. 
 
Over het algemeen vind ik de NY Times een prima krant, maar het volgende verhaal (link 
van Niek) slaat wat mij betreft de plank volledig mis. 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-
deaths.html?smid=em-share 
A deadly month shows the risks luidt de kop, met daaronder, kleiner, dat dan nog wel still 
better off than many countries that enforced strict lockdown. 

https://www.newscientist.com/article/mg24632811-400-can-nudge-theory-really-stop-covid-19-by-changing-our-behaviour/
https://www.newscientist.com/article/mg24632811-400-can-nudge-theory-really-stop-covid-19-by-changing-our-behaviour/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nudging
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-artsen-tijd-voor-een-andere-aanpak-niet-alleen-naar-sterfte-kijken~a0f8bb79/
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-artsen-tijd-voor-een-andere-aanpak-niet-alleen-naar-sterfte-kijken~a0f8bb79/
https://www.tubantia.nl/enschede/ministerie-over-pleidooi-twentse-artsen-1-5-meterregel-geldt-ook-voor-specialisten~ad7910c4/
https://www.tubantia.nl/enschede/ministerie-over-pleidooi-twentse-artsen-1-5-meterregel-geldt-ook-voor-specialisten~ad7910c4/
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-deaths.html?smid=em-share
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-deaths.html?smid=em-share
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Wat is nu interessanter, dat Zweden het wat minder doet dan Denemarken of Noorwegen, 
of dat het betere cijfers heeft dan heel wat landen die een striktere lockdown hebben? 
Ik was benieuwd naar de reacties, de 2 die tot nu toe de meeste “recommend” hadden 
staan hieronder. 
I live in Sweden. The reason for the Swedish approach is NOT the econonomy NOR the herd 
immunity. It's simply the same as all other countries, to flatten the curve. But why not 
lockdown? Answer is: why lockdown, when you can do it without it? There's a cost to 
lockdown, so better get the results without it and invest the saved money in the 
economy/healthcare. In the US, anti-lockdown protester claim “Be like Sweden”. Good 
choice, but you will need to start by increasing taxes, having high quality public schools and 
public universities, and universal health care. THEN, and only then, you may 'be like Sweden'! 
50 Replies 835 Recommend 
 
My son lives in Norway, so I've followed this story closely. In Norway, life is returning to 
normal for Norwegians, but they won't allow Americans to visit (with good reason when you 
look at the numbers). They think the Swedes are insane, but they always think that. The 
Swedes are sensible people. The verdict on Tignall's strategy is still open, but Swedes, like 
Norwegians, have universal health care (Medicare for all) and are mostly healthy. In the US, 
the Swedish strategy, modified to account for obesity and other prevalent diseases, might 
have worked ir we had competent leadership in the White House. We don't. The chaos in this 
country is unforgivable and could have been avoided with adult leadership. That didn't and is 
not happening. My hope is that the next election will make American sane again. 
28 Replies 888 Recommend 
 
Een Zweeds antwoord in de Spectator (van Jep) 
https://www.spectator.co.uk/article/can-we-trust-covid-modelling-more-evidence-from-
sweden 
 
Dat corona niet alleen maar de longen treft heb ik al wel eens eerder genoemd. Hier een 
Nederlands artikel: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-slooptocht-van-het-coronavirus-in-het-lichaam-
bijna-geen-orgaan-blijft-onberoerd~b1914afa/ 
 
Trump heeft weer wat bijzonders (link van Huub) 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/15/trump-coronavirus-vaccine-
january/#comments-wrapper 
Het meest opmerkelijk vond ik de foto, de man die het allemaal waar moet maken, een 
vaccin voor alle Amerikanen aan het eind van het jaar, doet zijn mondkapje af om te praten 
met Trump. 
 
RIVM cijfers 
Dat de corona pandemie op dit moment onder controle lijkt, komt in deze grafiek tot uiting. 
Deze geeft het percentage positief aan van de geteste monsters, dit is vandaag voor het 
eerst onder de 5% gezakt (Tijdje terug wilde Sijbesma dit onder de 10% hebben). 

https://www.spectator.co.uk/article/can-we-trust-covid-modelling-more-evidence-from-sweden
https://www.spectator.co.uk/article/can-we-trust-covid-modelling-more-evidence-from-sweden
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-slooptocht-van-het-coronavirus-in-het-lichaam-bijna-geen-orgaan-blijft-onberoerd~b1914afa/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-slooptocht-van-het-coronavirus-in-het-lichaam-bijna-geen-orgaan-blijft-onberoerd~b1914afa/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/15/trump-coronavirus-vaccine-january/#comments-wrapper
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/15/trump-coronavirus-vaccine-january/#comments-wrapper
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Coronajournaal 17 mei 
 
Kennelijk houdt Jep de Britse 
statisticus Spiegelhalter al langer 
in de gaten, want hij komt met 

een artikel van 2 jaar geleden. Dat gaat dus niet over corona, maar wel over nudging dus 
vond ik het toch wel passen om het hier te laten zien 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-experiment-met-neutrale-informatie-over-
borstkankerscreening~b71242b1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&ut
m_source=email 
En daarmee houdt het nog niet op wat Jep betreft want hij stuurt me ook een filmpje van 
Monty Python. Het Engels is wat moeilijk te volgen, maar nudge nudge heeft kennelijk in het 
Engels ook een seksuele connotatie, zie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_Nudge 
en hier dan Monty Python, in wat je een voorloper zou kunnen zien van Kooten en De Bie’s 
sketches van De Vieze Man 
https://www.youtube.com/watch?v=4Kwh3R0YjuQ 
 
Jan Huurman is het helemaal eens met de Twentse specialisten die niet op 1,5 meter 
afstand van elkaar stonden. Geen enkel bewijs dat 1,5 meter buiten nodig is volgens Jan. 
En uit de mail van Roelf Backus maak ik op dat hij zich afvraagt of de gezondheidswinst 
opweegt tegen alle negatieve gevolgen van de lockdown. 
 
Weer een andere manier om te laten zien dat alle landen in het begin van de epidemie 
allemaal hetzelfde traject doorlopen (gestuurd door Edwin) 
https://aatishb.com/covidtrends/ 
 
Ook van Edwin een filmpje op Youtube, hoe een app zou kunnen werken zonder GPS 
gegevens. 
Ik heb al eens een animatiefilmpje van deze maker getoond: 
https://www.youtube.com/watch?v=D__UaR5MQao 
Hoe zou het zijn met de Australische app? Er waren al heel snel 2 miljoen gebruikers maar 
daarna heb ik niets meer gehoord. 
 
Een overzichtsartikel over de opkomst en neergang van hydroxychloroquine, gestuurd door 
Huub: 
https://www.washingtonpost.com/politics/drug-promoted-by-trump-as-coronavirus-game-
changer-increasingly-linked-to-deaths/2020/05/15/85d024fe-96bd-11ea-9f5e-
56d8239bf9ad_story.html 
 
Gisteren had ik een artikel uit Science met heel ingewikkelde modellen met Duitsland als 
voorbeeld. In Duitsland volgden de maatregelen elkaar niet zo snel op zodat het effect van 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-experiment-met-neutrale-informatie-over-borstkankerscreening~b71242b1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-experiment-met-neutrale-informatie-over-borstkankerscreening~b71242b1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-experiment-met-neutrale-informatie-over-borstkankerscreening~b71242b1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_Nudge
https://www.youtube.com/watch?v=4Kwh3R0YjuQ
https://aatishb.com/covidtrends/
https://www.youtube.com/watch?v=D__UaR5MQao
https://www.washingtonpost.com/politics/drug-promoted-by-trump-as-coronavirus-game-changer-increasingly-linked-to-deaths/2020/05/15/85d024fe-96bd-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/drug-promoted-by-trump-as-coronavirus-game-changer-increasingly-linked-to-deaths/2020/05/15/85d024fe-96bd-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/drug-promoted-by-trump-as-coronavirus-game-changer-increasingly-linked-to-deaths/2020/05/15/85d024fe-96bd-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
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individuele maatregelen achteraf kon worden geëvalueerd. In dit artikel doorgestuurd door 
Jep wordt dit onderzoek als uitgangspunt genomen 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-in-deutschland-so-effektiv-ist-
die-pandemie-politik-a-0493acde-b466-4ed1-875c-6b7feb31378a 
 
Ik had het niet genoemd gisteren maar dit blijkt het best gelezen stuk te zijn van de 
Volkskrant. Het gaat ook over Duitsland 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/geen-land-in-europa-doet-het-zo-goed-als-
duitsland-wat-is-het-geheim-achter-het-succes-van-de-corona-weltmeister~v385886/ 
Ondanks deze artikelen is het me nog steeds niet duidelijk waarom het in Duitsland tot nu 
toe redelijk goed is gegaan. Iets dergelijks geldt ook voor Nederland, waarom zijn er op 
provincieschaal in Groningen Friesland en Drente nauwelijks problemen geweest? En op nog 
kleinere schaal, per gemeente, waarom is Eindhoven nauwelijks getroffen met 
buurgemeentes die tot de grootste brandhaarden van Nederland horen? 
 
Een interview met Roel Coutinho naar aanleiding van een heruitgave van zijn boek De 
geplaagde mens. Gaat met name over zijn vroegere werk (gestuurd door Huub) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/epidemioloog-roel-coutinho-net-als-iedereen-
dacht-ik-dit-zal-wel-meevallen-a3999853 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden, heel laag allemaal, deels vanwege weekend 
  

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-in-deutschland-so-effektiv-ist-die-pandemie-politik-a-0493acde-b466-4ed1-875c-6b7feb31378a
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronavirus-in-deutschland-so-effektiv-ist-die-pandemie-politik-a-0493acde-b466-4ed1-875c-6b7feb31378a
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/geen-land-in-europa-doet-het-zo-goed-als-duitsland-wat-is-het-geheim-achter-het-succes-van-de-corona-weltmeister~v385886/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/geen-land-in-europa-doet-het-zo-goed-als-duitsland-wat-is-het-geheim-achter-het-succes-van-de-corona-weltmeister~v385886/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/epidemioloog-roel-coutinho-net-als-iedereen-dacht-ik-dit-zal-wel-meevallen-a3999853
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/epidemioloog-roel-coutinho-net-als-iedereen-dacht-ik-dit-zal-wel-meevallen-a3999853
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Coronajournaal 18 mei 
 
Bij NPO1 te gast Ab Osterhaus maar ook Rob Elens, de huisarts die experimenteert met o.a. 
hydroxychloroquine. Dat belooft wat, en ik werd niet teleurgesteld. 
Echt ongelooflijk wat deze Elens aan onzin weet te produceren. 
Hij geeft hydroxychloroquine als alternatief voor paracetamol, vindt het ook veiliger dan 
paracetamol met als argument het aantal gemelde bijwerkingen (ik heb het nog eens 
bekeken in herhaling): 5000 voor paracetamol, waarvan 1000 ernstig, en 1000 voor 
hydroxychloroquine waarvan 138 ernstig. 
Dat het aantal doden bij motorrijders lager is dan het aantal automobilisten wil nog niet 
zeggen dat motorrijden veiliger is. 
Dan het aantal patiënten dat hij heeft behandeld, eerst zonder hydroxychloroquine (en zink, 
en azithromycine). 
Zonder deze behandeling had hij 25 patiënten met corona waarvan 12 zijn overleden, dit is 
een CFR (case fatality rate) van 48%, daarmee ongeveer het dodelijkste virus wat je je kunt 
voorstellen (toegegeven: kleine steekproef). Men is het er nog niet over eens wat de CFR is, 
maar die ligt voor corona ergens tussen de 0,1 – 1,0%. Dus hier is wel heel iets bijzonders 
aan de hand. 
Dat hij vervolgens 10 patiënten heeft behandeld met hydroxychloroquine, die allen hersteld 
zijn, is daarentegen niets bijzonders. 
Osterhaus noemde deze punten niet maar hij had toch voldoende argumenten, zoals het 
klinisch onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd, waarbij geen werking bleek en wel ernstige 
bijwerkingen. Elens bracht daar weer tegenin dat geen zink was gebruikt en dat als je al 
ernstig ziek bent en in het ziekenhuis ligt het niet meer werkt. 
Vervolgens kwam aan de orde of het zinvol is deze mix in een eerstelijns klinische proef te 
testen. Osterhaus ging daarin mee, maar het lijkt mij de vraag of een proefopzet door een 
ethische commissie komt, wanneer buitenlandse testresultaten negatief zijn uitgevallen. 
Elens ging ook handenschuddend door het leven, en had moeite met de 1,5 meter en werd 
daar terecht door Osterhaus op aangesproken (huisarts hoort voorbeeldfunctie te hebben). 
 
Er zijn berichten dat een BCG vaccinatie ook een positief effect zou hebben bij een corona 
infectie. Jard Baljet heeft in militaire dienst zo’n vaccinatie (ongevraagd) toegediend 
gekregen en vraagt zich af of er al eens gekeken is naar een verband. Hebben die oud-
dienstplichtigen toch nog een voordeel van die vaccinatie? Hij heeft zijn eigen netwerk 
ingezet om een antwoord te krijgen. Ben benieuwd. 
 
Van Huub kreeg ik een hele serie PDF’s binnen, die ik hierbij meestuur. 
De eerste gaat over een interview met Leonoor Wijnans die namens het CBG nieuwe vaccins 
beoordeelt. Even Google gebruiken, ze is gepromoveerd op the benefits and risks of 
pandemic influenza vaccines. Een relevante achtergrond. 
 
Een tweede PDF, van intelligente naar ideale lockdown: hebben we teveel verboden? is 
gebaseerd op enkele vragen aan o.a. Kluytmans. Schetst een realistisch beeld hoe het tot nu 
toe is gelopen en wat we mogen verwachten. 
 
De derde PDF gaat over de R die kennelijk elke dag in Duitsland wordt gepubliceerd. Er zijn 
heftige schommelingen van dag tot dag dus de vraag is of dat zinvol is. Maar ik herinner me 
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het filmpje met Merkel waarin ze uitlegt wat er gebeurt wanneer de R boven de 1 uitkomt, 
dus zo gek is het misschien niet dat daar in Duitsland veel aandacht voor is. 
Dat het hier niet gebeurt lijkt me terecht, en ook de relativering door van Dissel. Als de R 
boven de 1 uitkomt maar de besmettingen zijn vooral buiten de risicogroepen dan wordt 
het zorgstelsel niet ernstig belast en gaat de groepsimmuniteit omhoog. Zweedse model. 
 
En van Huub ook nog een link naar Louise Fresco in de NRC, we laten ons niet nog een keer 
verrassen. 
Haar pleidooi voor meer aandacht voor de wereldecologie is sympathiek, maar dat daarmee 
we ons niet opnieuw laten verrassen door de uitbraak van een zoönotische ziekte, en in 
paniek op zoek gaan naar vaccins, maar preventief in kaart brengen waar de risico’s liggen 
en uitbraken voorspellen. 
Zou het? Dan staat ze tegenover Roel Coutinho, zie zijn interview, gisteren, die voorspelt dat 
een volgende pandemie uit onverwachte hoek komt (volgend jaar of over 100 jaar). Ik zet in 
op Coutinho. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/17/we-laten-ons-niet-nog-een-keer-verrassen-
a3999999 
 
Het grote nieuws van vandaag wat mij betreft is dat de klinische proef met het vaccin van 
Moderna positieve resultaten oplevert wat betreft veiligheid maar dat ook voldoende 
antilichamen gemaakt lijken te worden. Broer Huub was er snel bij om dit op te pikken: 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/18/coronavirus-vaccine-first-results/ 
Ik heb gezocht naar informatie over het mRNA vaccin van Moderna 
https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_05
0317_v8_4.pdf 
In Nature een wat meer algemeen verhaal, met 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03072-8 
 
Van Jep een overzicht van het overtal aan doden voor een groot aantal landen. Ik ben daar 
dus niet zo geïnteresseerd in, tot nu toe lijkt het voor alle landen vergelijkbaar of minder 
dan de griepgolf van 2018 
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-
across-countries 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden, heel lage cijfers, morgen even afwachten. 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/17/we-laten-ons-niet-nog-een-keer-verrassen-a3999999
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/17/we-laten-ons-niet-nog-een-keer-verrassen-a3999999
https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/18/coronavirus-vaccine-first-results/
https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf
https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03072-8
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries
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Coronajournaal 19 mei 
 
Het nieuws over de positieve uitkomst van de fase 1 studie van Moderna dreunt na (ik lees 
al dat het een gecombineerde fase 1/2 studie is omdat er voldoende antilichamen zouden 
zijn gevormd). De beurzen zijn wereldwijd fors gestegen op dit nieuws. 
Reden om nog wat verder op dit vaccin door te gaan. Van Menno van Leeuwen kreeg ik de 
link door die de geschiedenis van Moderna geeft 
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna 
Achtergrond over mRNA vaccins (de m staat voor messenger) geeft o.a. dit recente artikel 
uit Nature, The promise of mRNA vaccines 
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0159-8 
Het principe van mRNA vaccins is dat het RNA van het antigeen (de “spikes” in het geval van 
corona) als mRNA in onze eigen cellen wordt gebracht. De cel gaat dan aan de slag om dit 
antigeen (en alleen het antigeen) te maken waarna antilichamen gevormd gaan worden. 
Er zijn 2 typen mRNA vaccins: NRM (non replication mRNA) en SAM (self amplification 
mRNA). In het laatste geval vermenigvuldigt het mRNA zich in de cel. Het resultaat is dat de 
dosis veel lager kan zijn. Ik heb nog niet kunnen achterhalen of het Moderna vaccin NRM of 
SAM is, gezien de dosering lijkt het NRM. 
Nog dieper op de materie in gaat dit artikel van 2 jaar geleden 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5906799/ 
Hier komt aan de orde hoe mRNA wordt geproduceerd, en hoe mRNA wordt behandeld 
(geformuleerd) om in de cel te komen. 
 
Een dagelijks overzicht van de stand van zaken rond corona biedt Medscape (link van Jep) 
https://www.medscape.com/viewarticle/930730?src=android&ref=share 
Via deze site vond ik op Youtube wekelijkse overzichtspresentaties. Die van vandaag: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECGfZ9hvU-Q 
Ruim een uur nemen Richterman en Meyerowitz de tijd om de nieuwste literatuur door te 
nemen. Dat is misschien wat veel, ze trekken relatief weinig bezoek. Daarom hier de “key 
points”, laatste sheet van hun presentatie 

 
Ik heb de hele presentatie bekeken, en geef hier de tijd door voor de diverse onderwerpen. 
Voor Jard: de BCG vaccinatie komt na 59 minuten. 
Van 3 tot 17 minuten: informatie over aantal besmettingen, verschil corona bevestigde 
doden en oversterfte. Na 8 minuten komt Spanje en na 9:40 Frankrijk aan bod. Na 11 
minuten komt een schatting hoeveel corona gevallen niet worden geteld (schatting 10x 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0159-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5906799/
https://www.medscape.com/viewarticle/930730?src=android&ref=share
https://www.youtube.com/watch?v=ECGfZ9hvU-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ECGfZ9hvU-Q


189 
 

meer dan gemeld), en dan is de schatting >0.5% voor de IFR (Infection Fatality Rate, lijkt erg 
op Case Fatality Rate volgens mij). Na 13 minuten komt Zweden aan de beurt. In deze video 
wordt Zweden niet positief beoordeeld, omdat ondanks de lichtere maatregelen Zweden 
toch ook economisch flink geraakt wordt. De claim dat Zweden al een hoge graad van 
immuniteit heeft bereikt, daar wordt ook een vraagteken bij gezet. Overtuigende data 
hebben beide heren niet gezien. Ik ook niet. 
17-43 minuten: veel aandacht voor herkomst virus, vleermuis en schubdier (pangolin). Na 
38 minuten komen honden en katten voorbij. 
43-49 minuten: vaccins, antilichaam tests 
49-55 minuten: PCR test. PCR test blijft lang positief terwijl (na ca 8 dagen begin 
symptomen) geen levend virus meer kan worden aangetoond 
55-59 minuten: Kawasaki achtig syndroom bij kinderen 
59-61 minuten: BCG test, geen aanwijzing dat dit corona infectie vermindert 
61-64 minuten: verlies van reuk en smaak meest karakteristieke symptoom van corona 
infectie 
64-70 minuten: geneesmiddel update, interferon beta 1 lijkt de symptomen te verminderen. 
 
Het vaccin in ontwikkeling bij Janssen is op basis van inbouw van het erfelijk materiaal van 
de “spike” in een onschuldig virus. Het is vergelijkbaar met de Jenner (Oxford) ontwikkeling, 
en dat ziet er niet zo goed uit 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oxfords-apenvaccin-stelt-teleur-spotlight-
zwaait-naar-moderna~bd913aff/ 
 
Ook het Moderna vaccin is nog wel even afwachten. Het wordt nu getest bij jonge 
vrijwilligers, de vraag is hoe het bijwerkingpatroon en ook de antilichaam vorming zal zijn bij 
de risico groepen. Zij zijn toch in eerste instantie de doelgroep, hoewel voor de 
groepsimmuniteit het ook helpt als alle jongeren het zouden nemen. Met de aantekening 
dat groepsimmuniteit betrekkelijk is in bijvoorbeeld verpleeghuizen (en koren, en 
bridgetoernooien, enz) 
 
Een koor in de VS dat in de problemen is geraakt (link gestuurd door Jep) 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?utm_source=Nature+Briefing
&utm_campaign=c29a968b16-briefing-dy-
20200518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-c29a968b16-43650921 
 
Astrid uit Stockholm meldt dat veel van haar patiënten langdurig klachten hebben en vraagt 
hoe dat in Nederland is. Ik heb daar ook wel wat van gehoord, maar behalve wat interviews 
heb ik geen algemeen verhaal gezien. Toch maar wat geprobeerd, hierbij mijn mail aan 
Astrid 
met wat Googlen, gebruik van corona of COVID-19 en dan revalidatie of nazorg krijg je heel 
wat sites. Zo kom ik op Vilans 
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuw-draaiboek-over-herstelzorg-na-
coronabesmetting?utm_source=flexmail&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=vilansnieuws7mei2020praktischekennis&utm_content=nieuw+draaibo
ek+en+zorgplan+over+herstelzorg+na+corona 
ze hebben een draaiboek, misschien alleen bruikbaar als je OMAHA System gebruikt 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oxfords-apenvaccin-stelt-teleur-spotlight-zwaait-naar-moderna~bd913aff/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oxfords-apenvaccin-stelt-teleur-spotlight-zwaait-naar-moderna~bd913aff/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=c29a968b16-briefing-dy-20200518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-c29a968b16-43650921
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=c29a968b16-briefing-dy-20200518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-c29a968b16-43650921
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=c29a968b16-briefing-dy-20200518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-c29a968b16-43650921
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuw-draaiboek-over-herstelzorg-na-coronabesmetting?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws7mei2020praktischekennis&utm_content=nieuw+draaiboek+en+zorgplan+over+herstelzorg+na+corona
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuw-draaiboek-over-herstelzorg-na-coronabesmetting?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws7mei2020praktischekennis&utm_content=nieuw+draaiboek+en+zorgplan+over+herstelzorg+na+corona
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuw-draaiboek-over-herstelzorg-na-coronabesmetting?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws7mei2020praktischekennis&utm_content=nieuw+draaiboek+en+zorgplan+over+herstelzorg+na+corona
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuw-draaiboek-over-herstelzorg-na-coronabesmetting?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws7mei2020praktischekennis&utm_content=nieuw+draaiboek+en+zorgplan+over+herstelzorg+na+corona
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https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2020/04/draaiboek-herstelzorg-
corona-met-voorbeeld-zorgplannen.pdf 
 
Bij deze site zie ik dat vanuit RIVM of NHG "deze maand nog" richtlijnen komen 
https://nos.nl/artikel/2334166-duizenden-patienten-met-milde-coronaklachten-zijn-
wekenlang-ziek.html 
 
En nog 2 sites, "anekdotisch 
https://www.ad.nl/zoetermeer/coronapatiente-charissa-29-zit-al-negen-weken-ziek-
thuis~ad2be1e6/ 
 
https://www.bndestem.nl/breda/leven-na-corona-op-nazorgpoli-amphia-ze-kampen-met-
conditie-en-spierkrachtverlies-br~aa963c54/?referrer=https://www.google.com/ 
 
RIVM cijfers 
Geen bijzonderheden 
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https://www.ad.nl/zoetermeer/coronapatiente-charissa-29-zit-al-negen-weken-ziek-thuis~ad2be1e6/
https://www.bndestem.nl/breda/leven-na-corona-op-nazorgpoli-amphia-ze-kampen-met-conditie-en-spierkrachtverlies-br~aa963c54/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bndestem.nl/breda/leven-na-corona-op-nazorgpoli-amphia-ze-kampen-met-conditie-en-spierkrachtverlies-br~aa963c54/?referrer=https://www.google.com/
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Coronajournaal 20 mei 
 
De euforie rond het vaccin van Moderna was van korte duur. Vooral het feit dat slechts van 
8 van de 45 vrijwilligers gegevens naar buiten zijn gebracht, wekte achterdocht. Ook de 
NIAID (National Institute for Allergy and Infectious Diseases) , die de studie leidt houdt zich 
stil. 
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNVxCzbqcnsHTdZptKGBCntTh 
 
De kabinetsmaatregelen waren al aangekondigd een paar weken geleden en worden als 
gepland gerealiseerd omdat de belangrijke cijfers nog steeds dalend zijn. Van 
achteruitkijkspiegel naar dashboard. 
Het bron-en contactonderzoek (BCO) wordt toch geïntensiveerd. Bij de briefing van de 2de 
kamer werd duidelijk wat het gaat inhouden: bellen bij begin na 7 dagen en na 14 dagen. 
De presentaties tijdens de 2de kamer briefing, van van Dissel, de Gouw en Kaljouw (Ned. 
Zorgautoriteit)zijn te vinden op 
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/Kamer-vergadert-over-coronacrisis-20-
mei 
Bij de vragen kwam een aantal keren de bezorgdheid over aerosolen naar voren, ook in 
combinatie met ventilatie en luchtvochtigheid. Zingen werd een aantal keren genoemd als 
risicofactor. Van Dissel antwoordde dat daar op dit moment op gestudeerd wordt en dat 
binnenkort een rapport is te verwachten. Hij verwachtte niet dat aerosols een belangrijke 
rol spelen in de overdracht, tenzij mogelijk met zingen en schreeuwen. 
Grappig was het treffen tussen Hijink van de SP en van Dissel over mondkapjes. De vraag 
was of zelfgemaakte mondkapjes in het OV moeten worden vervangen door goedgekeurde. 
Van Dissel nam de gelegenheid om nog eens omstandig uit te leggen dat mondkapjes slecht 
kunnen uitpakken met als voorbeeld bierdrinkende Duitsers. Toen Hijink opmerkte dat hij 
zijn vraag niet beantwoordde liet van Dissel merken dat het OMT geen mondkapjes had 
geadviseerd. 
De nertsen katten en honden kwamen natuurlijk ook aan de orde, niet alleen bij de Partij v 
oor de Dieren. Op 25 mei komt er een Tweede Kamer briefing. 
Baudet stelde geen vraag maar suggereerde dat “50 min” gewoon zijn gang weer kan gaan. 
Van Dissel gaf aan dat als je naar de risicogroepen kijkt, de populatie die de griepprik krijgt is 
1/3 van de bevolking, het lastig is om zo’n beleid te voeren. Bij een infectie zorg je ervoor 
het niet te krijgen, maar het ook niet door te geven. En jongeren kunnen ook goed ziek 
worden. 
Bij de tweede vragenronde, na presentaties de Gouw en Kaljouw stelde hij precies dezelfde 
vraag, heel irritant. De Gouw was nog zo vriendelijk om te antwoorden (“omdat ik het 
meest op van Dissel lijk”). 
 
Van Huub kreeg ik een krantenbericht, waaruit ik kon opmaken dat er gisteren door de 
KNAW een webinar was georganiseerd. 
https://www.youtube.com/watch?v=o5fhT0NVfe4 
Het is de tweede, de eerste heb ik gemist. Bijna 2 uur, ruim over de tijd. Gespreksleider was 
Ron Fouchier, deelnemers (met de tijden dat ze aan het woord zijn) 
Aura Timen 5-28 minuten, beetje het van Dissel verhaal 
Marion Koopmans 28-47 minuten, over testen, antilichamen 
Eric Snijder 47-73 minuten over DNA, RNA, mutaties 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNVxCzbqcnsHTdZptKGBCntTh
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/Kamer-vergadert-over-coronacrisis-20-mei
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/Kamer-vergadert-over-coronacrisis-20-mei
https://www.youtube.com/watch?v=o5fhT0NVfe4
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Ab Osterhaus 73-90 minuten over vaccins, geneesmiddelen, maatregelen 
Na 90 minuten: vragen beantwoorden. 
Meeste dat werd verteld had ik al wel eens gehoord. De bijdrage van Eric Snijder had voor 
mij nog het meeste nieuws. 
Paar punten: 
Marion Koopmans ging in op de waarneming dat dat sommige antistoffen bij COVID-19 ook 
voorkomen na infectie met andere virussen, vooral (corona) verkoudheidsvirussen en dat op 
die wijze kruisresistentie kan voorkomen (na 40 minuten). 
Eric Snijder ziet veel mutaties bij de spike, en dus een mogelijk probleem bij vaccins die 
hierop zijn gebaseerd. Het RNA polymerase verandert juist weinig, en zou een goed 
aangrijpingspunt kunnen zijn voor een geneesmiddel. 
Bij de vragen kwam aan de orde of reuk/smaak verlies bij dit virus hoort. Het springt eruit 
(Koopmans), lijkt lokaal te zijn en niet in de hersenen (Osterhaus). Verder hebben we geen 
ervaring tot hoe lang het duurt. 
Ook een vraag naar Kawasaki achtige klachten bij kinderen. Heel beperkt in Nederland, en 
ook niet altijd een duidelijke relatie met corona. 
De vraag over eliminatie of mitigatie komt natuurlijk eerst bij Osterhaus terecht. Hij spreekt 
Koopmans aan, dierenartsen onder elkaar weten wel hoe dat moet, eliminatie, hij noemt 
mond-en-klauwzeer… 
Ab Osterhaus doet net, vooral bij de beantwoording van de vragen, of hij alles heeft 
voorzien, dus veel eerder aangedrongen op een lockdown bijvoorbeeld. Dat moet je wel 
durven, als er tijd terug dit al eerder door mij genoemd artikel in de Groene Amsterdammer 
heeft gestaan 
https://www.groene.nl/artikel/in-iedereen-schuilt-een-ab-osterhaus 
Koopmans heeft een beter verhaal, zij denkt dat we meer kennis krijgen over het virus en 
beter in staat zijn om een corona infectie te behandelen. In Rotterdam ziet ze goede 
resultaten bij het behandelen van de stollingsproblemen. 
 
Niet echt verrassend, de slechte prognose voor ouderen op de ic (link gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/health/elderly-covid-19-patients-on-ventilators-usually-
do-not-survive-new-york-hospitals-report/2020/05/19/ba20e822-99f8-11ea-89fd-
28fb313d1886_story.html 
 
Superspreading is al een aantal keren beschreven, en de foto toont een slachthuis in de VS 
(doorgestuurd door Jep) 
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-
others-whereas-most-don-t-spread-virus-all# 
Ook koren komen aan de orde. Interessant is de hypothese dat in slachthuizen er veel 
lawaai is zodat voor communicatie hard praten nodig is. 
Sinds vandaag hebben wij ook ons eigen slachthuisprobleem. 
https://www.tubantia.nl/binnenland/slachterij-vion-in-groenlo-per-direct-dicht-bijna-kwart-
personeel-heeft-
corona~a17a180f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socials
haring_web 
 
Van Jep een overzicht van het aantal besmettingen en aantal overleden, met de daarbij 
behorende CFR (Case Fatality Rate). 

https://www.groene.nl/artikel/in-iedereen-schuilt-een-ab-osterhaus
https://www.washingtonpost.com/health/elderly-covid-19-patients-on-ventilators-usually-do-not-survive-new-york-hospitals-report/2020/05/19/ba20e822-99f8-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/elderly-covid-19-patients-on-ventilators-usually-do-not-survive-new-york-hospitals-report/2020/05/19/ba20e822-99f8-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/elderly-covid-19-patients-on-ventilators-usually-do-not-survive-new-york-hospitals-report/2020/05/19/ba20e822-99f8-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all
https://www.tubantia.nl/binnenland/slachterij-vion-in-groenlo-per-direct-dicht-bijna-kwart-personeel-heeft-corona~a17a180f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/slachterij-vion-in-groenlo-per-direct-dicht-bijna-kwart-personeel-heeft-corona~a17a180f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/slachterij-vion-in-groenlo-per-direct-dicht-bijna-kwart-personeel-heeft-corona~a17a180f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/slachterij-vion-in-groenlo-per-direct-dicht-bijna-kwart-personeel-heeft-corona~a17a180f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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Deze varieert van 0 (voor Singapore: 0,1%) tot 16,3% voor België. De verschillen per land 
(waar het artikel wel een aanzet toe geeft) zijn zodanig dat vergelijking volkomen zinloos is 
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
 
RIVM cijfers 
Vanaf morgen zal ik hier alleen iets over melden als daar aanleiding toe is. Volgens mij gaan 
ze ook stoppen met dagelijks melden. 
Vandaag in elk geval niets bijzonders. 
  

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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Coronajournaal 21 mei 
 
Van Astrid kreeg ik een Zweedse krantensite door met gegevens over antilichaam cijfers. 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antikroppstester 
De vorige keer lukte het me om vanuit Google Translate, het basisscherm, de sitenaam te 
kopiëren in het vak “te vertalen”, Google herkende dat het Zweeds was en er kwam een 
prima Nederlandse vertaling uit. Nu lukte dat niet, maar de tekst kopiëren zonder foto’s en 
zo dat ging prima. 
Voor Stockholm is het antilichaam percentage 7,3%, voor de rest in Zweden ongeveer de 
helft. Voor 65-70 jaar in Stockholm minder dan de helft. Dit zijn percentages die niet veel 
afwijken van de Nederlandse situatie, en was te verwachten gezien het vergelijkbare aantal 
(verhoudingsgewijs) geïnfecteerden en doden. 
Veel lager dus dan verwacht of gehoopt door de beleidsmakers, en de Zweedse van Dissel 
(Tegnell) en de wiskundige Britton zoeken naar verklaringen. 
De monsters waren van april, het is nu mei dus Tegnell hoopt nu op 20%. 
Britton dacht dat groepsimmuniteit al in mei bereikt zou zijn, en ziet 2 mogelijke 
verklaringen: de eerste dat hij er met de voorspellingen echt naast zit, de tweede dat een 
deel van de geïnfecteerden minder antistoffen aanmaken dan verwacht. 
 
Mogelijk dat de cellulaire immunologie een belangrijker rol speelt dan gedacht, de T cellen: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-
coronavirus-a3999888 
In het artikel een link naar 
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3 
Nu wordt het allemaal wat ingewikkelder. Ik heb het eerder gehad over de T helper cellen, 
die een rol spelen in de afweer (naast de B cellen die antilichamen produceren). 
Maar om dit artikel te begrijpen is het nodig een onderscheid te maken in 2 typen T cellen, 
namelijk de T helper cel en de T “killer cel” (cytotoxic T cell). 
Dit zijn goed gekozen namen want de helper cel “helpt” de killer cel en ook de B cellen hun 
werk te doen. Hoe belangrijk die helper cel is bewijst HIV, dat het op de helper cel gemunt 
heeft. 
De killer cel ruimt geïnfecteerde cellen op, belangrijk, maar als dat wat al te enthousiast 
gebeurt zoals met een corona infectie in de longen krijgt dat patiënt geen lucht meer. Dat 
dit trouwens niet een exclusief corona effect is, maar ook bij influenza voorkomt, blijkt uit 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140227142250.htm 
 
De T helper cel wordt ook wel aangeduid als CD4+, en de killer cel als CD8+. De verhouding 
tussen die 2 is belangrijk, en moet ca 2:1 zijn. Raakt die balans zoek dan heeft dat grote 
gevolgen, en is een reden dat leeftijd en overgewicht een verminderde immuunreactie 
geven 
A reduced CD4+/CD8+ ratio is associated with reduced resistance to infection.[7] Obesity 
and dysregulated lipid metabolism in the liver leads to loss of CD4+, but not CD8+ cells, 
contributing to the induction of liver cancer.[8] A declining CD4+/CD8+ ratio is associated 
with ageing, and is an indicator of immunosenescence.[5][9] Compared to CD4+ T-cells, CD8+ 
T-cells show a greater increase in adipose tissue in obesity and aging, thereby reducing the 
CD4+/CD8+ ratio.[9]  
Uit: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antikroppstester
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-coronavirus-a3999888
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-coronavirus-a3999888
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140227142250.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio#cite_note-pmid25905052-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Steatohepatitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Liver_cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio#cite_note-pmid28124011-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Ageing
https://en.wikipedia.org/wiki/Immunosenescence
https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio#cite_note-pmid27023222-5
https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio#cite_note-pmid30619305-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio#cite_note-pmid30619305-9
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https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio 
 
Weer een nieuw woord geleerd: immunosenescence. De vermindering van het 
immuunsysteem veroorzaakt door het ouder worden. (Lichamelijke) oefening baart kunst, 
ook hier lijkt het: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4889625/ 
 
De Amerikaanse CDC heeft een mooi overzichtsdocument gepubliceerd met alle 
maatregelen. Dit overzicht is alleen al 60 pagina’s, en op elke pagina wordt verwezen naar 
andere documenten. Als ik uitga van 5 verwijzingen per pagina (conservatieve schatting) zijn 
het al gauw 300 documenten. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-
COVID-19-Response.pdf. 
 
Een artikel van Ioannides (zie PDF, gestuurd door Jep) is het beste artikel dat ik heb gezien 
wat betreft CFR of IFR (Infection Fatality Rate). Hij houdt heel goed rekening met effecten 
als leeftijd, zoals hij het hoge asantal doden in Geneve verklaart (overigens zetel van de 
WHO): 
Similarly, in Switzerland, 69% of the deaths have occurred in people >80 years old and this 
explains the higher age-unadjusted IFR in Geneva, which was considered a paradise for 
spending one’s last years until the COVID-19 struck. 
Het blijft wat mij betreft zinloos om een gemiddelde CFR uit te rekenen. 
 
Het zijn hoogtijdagen voor degenen die wiskunde populariseren. Jep heeft een aardige site 
ontdekt (waar ook onze Spiegelhalter weer tevoorschijn komt): 
https://plus.maths.org/content/tags/covid-19 
 
Van Huub een artikel uit de Elsevier, zie PDF, van Bram Hahn. Ik vind de corona artikelen uit 
dit blad niet altijd sterk, maar dit vind ik een goed overzicht van de voor- en tegenstanders 
van een langere lockdown. 
 
Hydroxychloroquine nu wel afgeserveerd als middel dat tegen corona zou helpen (gestuurd 
door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-results-are-in-trumps-miracle-drug-is-
useless/2020/05/15/150f680c-9545-11ea-91d7-cf4423d47683_story.html 
maar het is nog onvoldoende onderzocht of het profylactisch werkt zoals Trump nog steeds 
denkt. Er wordt een grote proef genomen met 40.000 deelnemers (gestuurd door Jep) 
https://www.pharmiweb.com/press-release/2020-05-21/first-uk-participant-enters-the-
largest-covid-19-interventional-trial-in-the-world-involving-40-000 
Ik zou niet meedoen, alleen in de placebo groep. Maar dat heb je niet voor het zeggen. 
 
Jep doet niets anders dan corona artikelen spotten volgens mij, hier een Volkskrant quizz. 
Van de 12 vragen had ik er 5 goed, aangezien het ja/nee vragen zijn is dat geen 
indrukwekkende score: 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/wat-weet-jij-van-de-lockdownregels-doe-de-
test~v385828/ 
Een wonder dat ik geen 400 euro boete heb gekregen 

https://en.wikipedia.org/wiki/CD4%2B/CD8%2B_ratio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4889625/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://plus.maths.org/content/tags/covid-19
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-results-are-in-trumps-miracle-drug-is-useless/2020/05/15/150f680c-9545-11ea-91d7-cf4423d47683_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-results-are-in-trumps-miracle-drug-is-useless/2020/05/15/150f680c-9545-11ea-91d7-cf4423d47683_story.html
https://www.pharmiweb.com/press-release/2020-05-21/first-uk-participant-enters-the-largest-covid-19-interventional-trial-in-the-world-involving-40-000
https://www.pharmiweb.com/press-release/2020-05-21/first-uk-participant-enters-the-largest-covid-19-interventional-trial-in-the-world-involving-40-000
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/wat-weet-jij-van-de-lockdownregels-doe-de-test~v385828/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/wat-weet-jij-van-de-lockdownregels-doe-de-test~v385828/
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Een bij-effect van een (te) snelle vaccin ontwikkeling kan zijn dat anti-vaxers de wind mee 
krijgen. Te snel, te veel risico. Dit artikel, ingestuurd door Huub – die net als Jep heel wat 
uren door moet brengen om al die artikelen te spotten: 
https://www.washingtonpost.com/national/trumps-promise-of-warp-speed-fuels-a 
 
  

https://www.washingtonpost.com/national/trumps-promise-of-warp-speed-fuels-a
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Coronajournaal 22 mei 
 
De grote vraag van dit moment is hoever we nu zijn met de groepsimmuniteit. Gisteren had 
ik het over tegenvallende percentage Zweden met corona antilichamen. Nog niet veel 
berichten over gelezen, maar de Guardian had het wel (van Niek) 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-
covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus 
Zweden hoopt ondertussen dat het percentage antilichamen niet het enige criterium is, en 
ik hoop dat natuurlijk ook. Van Jan Huurman kreeg ik de volgende mail: 
 
Het is zo langzamerhand duidelijk dat het % antistoffen tegen Covid-19 een heel slecht 
criterium is voor ‘groepsimmuniteit’. Zie onderzoeken die wijzen op beschermende werking 
weerstand vanwege andere coronavirussen, en op waarschijnlijke hypothese dat bij redelijk 
groot deel van bevolking de eerste afweer voldoende is (virus komt dan lichaam niet, of 
vrijwel niet binnen). 
 
Ik heb Jan een mail teruggestuurd: 
 
Hoe hoog schat jij dan de groepsimmuniteit in Nederland? En heeft het zin om over DE 
groepsimmuniteit te spreken van Nederland? Zelfs binnen provincies zie je grote verschillen, 
in Brabant bijvoorbeeld hebben we Eindhoven dat te vergelijken is met andere grote steden 
in Nederland terwijl het omringd is door gemeenten die het meest van Nederland zijn 
getroffen. 
 Moeten we alles openzetten totdat alle gemeenten op niveau van bijvoorbeeld Uden zitten? 
En heeft Uden trouwens groepsimmuniteit behaald? En wat doen we met de 
verpleeghuizen? 
 
Hierop kwam prompt een uitgebreid antwoord van Jan, waar wat mij betreft niet zo veel op 
valt af te dingen: 
 
Ik weet het niet, omdat ik de definitie van ‘groepsimmuniteit’ te vaag vindt. De weerstand 
van de bevolking tegen een agens is opgebouwd uit diverse vormen van tegenstand vanuit 
de lichamen van personen: specifieke antistoffen op grond van doorgemaakte ziekte 
veroorzaakt door een specifiek agens, meer algemene antistoffen vanwege eerder 
doorgemaakte ziekte door verwant agens, basale weerstand waardoor virus lichaam 
helemaal niet binnenkomt. We weten gewoon te weinig. Wat je dan moet doen is kijken 
naar het (natuurlijk) verloop van een epidemie, en op geleide daarvan handelen. Net zoals 
een huisarts vaak niet weet wat de oorzaak is van symptomen, op redelijk goed geluk iets 
geeft, en dan de tijd als diagnosticum gebruikt. 
Ik beweer zeker niet dat we ‘alles open moeten zetten’. Ik ben een groot voorstander van 
basale en eeuwenoude hygiënische adviezen als handen wassen, als je ziek bent thuis blijven 
en zwakke personen niet in grote (binnenshuis) evenementen. In dat kader moet je dus ook 
verstandig omgaan met verpleeghuizen. Basale hygiëne. De ervaring leert dat 
verpleeghuizen die dit goed op orde hadden, beter hebben gescoord. 
Over Uden e.o.: uit alle nu beschikbare info blijkt dat in deze (sub)regio de R0 al onder de 1 
kwam voordat de maatregelen (anders dan basale hygiëne) van kracht werden. 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus
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Wat ik zie is dat we al weken met z’n allen meer aan het buitenshuis aan het bewegen zijn, 
de 1,5 meter maatregelen steeds minder volgen, binnen mijn AH het gewoon normaal druk 
is met mensen die elkaar op 50 centimeter passeren, in Schoorl ik afgelopen weekend een 
groep van 40 fietsers op en kluitje zag, en in de duinen tal van fietstreintjes van 4 fietsers of 
meer, en tegelijk de epidemie dramatisch aan het inkakken is. Er is bij huisartsen geen 
overdrukte aan griepachtige verschijnselen meer, ziekenhuisopnames sterk gedaald, 
oversterfte inmiddels negatief (!). De epidemie heeft gewoon een eigen wetmatigheid en de 
maatregelen van RIVM en Rutte zijn grotendeels regendansen. 
 
Bij Op1 het duo Bert Slagter en Maurice de Hond. Wie gehoopt had op een “clash” tussen 
beide heren, Slagter voor verdere lockdown, de Hond voor versoepeling, kwam bedrogen 
uit. 
Slagter begon met een slide waarin van Dissel een klein foutje had gemaakt, het was iets 
met cijfers die alleen over Europa gingen terwijl er ook landen buiten Europa op stonden, of 
omgekeerd. In elk geval ging het erom dat de Nederlandse prestaties er wat betreft doden 
beter, geflatteerd, gepresenteerd zouden zijn door van Dissel. Vervolgens relativeerde 
Slagter zelf weer door aan te geven dat van Dissel zijn fout eerlijk had toegegeven, en dat 
die cijfers niet zo veel zeggen door alle onderlinge verschillen. 
De Hond had wel een puntje door de RIVM cijfers te relativeren, als voorbeeld de 
ziekenhuisopnames, te pessimistisch omdat die deels van meer dan een maand terug zijn. 
En dat het buiten wel meevalt met de besmettingen dat geloof ik ook wel. 
Over aerosols heb ik niets gehoord. 
Voor versoepelingen had hij het Zweedse model op het oog. Er kwam een plaatje met het 
verloop van de besmettingen in Brabant vergeleken met Zweden. Het punt dat hij wilde 
maken ontging me volledig. En gezien de recente ontwikkelingen is een vergelijking met 
Zweden nu ook niet echt gelukkig. 
De Hond deed erg verongelijkt, en het werd een beetje zielig toen de interviewster hem 
vroeg of hij zich miskend voelde. Heel erg was het antwoord. 
 
De buitenlandse rapporten over besmetting in de open lucht waar de Hond op doelde, zijn 
onderwerp van een Volkskrant artikel 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-
buitenlucht~b28c006b/ 
Overdracht van het virus buitenshuis is niet uitgesloten’, stelt Yuguo. Vooral de blootstelling 
telt: 
urenlang geanimeerd met elkaar praten op een terras speelt het virus meer in de kaart dan 
wandelen door het park. ‘Het gaat om langdurig aanhoudende overdrachtssituaties’, zegt 
Kroes. ‘Niet om het elkaar voorbijlopen op straat. 
Niet een heel verrassende conclusie wat mij betreft. Jan Huurman zal er tevreden mee zijn. 
 
Van Jep kreeg ik een rapport toegestuurd van Gupta consultants groep, zie PDF. Hierin 
wordt het corona virus vergeleken met het koekoeksjong: de zorgcapactiteit voor corona – 
niet gering – ging ten koste van de overige zorg. In deze studie wordt de QALY opgevoerd, 
levensjaar gecorrigeerd voor eventuele mankementen. Geheel gezond is de QALY gelijk aan 
1, afhankelijk van gezondheidsproblemen komt er aftrek, zie journaals 25 maart, 30 april, 1 
mei. 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-buitenlucht~b28c006b/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-buitenlucht~b28c006b/
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In deze studie worden alleen de kosten berekend die met de gezondheidszorg te maken 
hebben, dus niet de economische schade. 
Conclusie is dat de kosten die gemaakt zijn voor de behandeling van corona patiënten per 
QALY acceptabel waren maar als je rekening houdt met de QALY’s die verloren zijn gegaan 
omdat normale behandelingen niet door konden gaan een veelvoud zijn van de 
behandelkosten voor corona. Vandaar de vergelijking met het koekoeksjong. 
Nu zie ik ook een column in De Volkskrant van Bert Wagendorp over dit onderzoek:? 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gruwelijke-maar-nuttige-rekensommen-het-
redden-van-levens-had-veel-doden-tot-gevolg~ba0ffebf/ 
Overigens zijn de zorgkosten, ook als je de kosten vanwege de uitgestelde zorg meerekent 
peanuts vergeleken de economische schade, en komt die zoals Helsloot ooit eens schatte, 
100x hoger uit dan de 80.000 euro per QALY die acceptabel wordt geacht. 
Het kan niet op: het rapport van de Gupta groep is wijd verspreid onder Volkskrant 
redacteuren 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-
uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/ 
 
Weer een interessante site gevonden door Jep, het Science Media Centre (SMC), een 
onafhankelijke organisatie die een bron wil zijn voor journalisten, wanneer “wetenschap” in 
het nieuws is. De inhoud van de link waar het nu om gaat, gaat in op de tests die Public 
Health England (een overheidsorganisatie met 5500 medewerkers) heeft uitgevoerd op 
antilichaam testkits van Abbott en Roche 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-phe-laboratory-evaluations-of-
roche-and-abbott-antibody-tests/ 
Commentaar van 4 experts zijn opgenomen, het is zo veel dat ik het nog niet allemaal heb 
doorgenomen. Het ziet er allemaal zeer gedegen uit. Wat wel duidelijk is dat de 
onderliggende data waarop deze tests door de CDC zijn vrijgegeven, zeer onvoldoende zijn. 
 
Een sportschool (Big Gym) heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Ze willen 
starten. De rechter hoopt dat de regering 26 mei een uitspaak doet. 
Ik neem aan dat de rechter graag hoort dat ze open kunnen, anders moet hij/zij een 
uitspraak doen. Daar zou ik trouwens wel benieuwd naar zijn. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-wacht-ook-liever-nog-even-met-
uitspraak-over-sportscholen~b0d57374/ 
 
Het gaat over Twitter accounts, maar ik denk dat je het mag doortrekken naar aantallen 
berichten over corona. Bijna de helft zijn “bots” (dit schijnt van robot te komen), 
automatisch gegenereerde berichten. Nep dus, met de bedoeling samenlevingen te 
ontregelen, zoals relatie leggen tussen 5G en corona (link van Jep) 
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-
updates/2020/05/20/859814085/researchers-nearly-half-of-accounts-tweeting-about-
coronavirus-are-likely-bots?t=1590139174967&t=1590160297762 
 
Het klassieke voorbeeld van een vaccin dat vroeg op de markt kwam en problemen gaf is 
het poliovaccin. In de Washington Post worden deze problemen uit 1955 vermeld. 
https://www.nytimes.com/2020/05/20/opinion/coronavirus-vaccine-
polio.html?referringSource=articleShare 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gruwelijke-maar-nuttige-rekensommen-het-redden-van-levens-had-veel-doden-tot-gevolg~ba0ffebf/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gruwelijke-maar-nuttige-rekensommen-het-redden-van-levens-had-veel-doden-tot-gevolg~ba0ffebf/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-phe-laboratory-evaluations-of-roche-and-abbott-antibody-tests/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-phe-laboratory-evaluations-of-roche-and-abbott-antibody-tests/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-wacht-ook-liever-nog-even-met-uitspraak-over-sportscholen~b0d57374/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-wacht-ook-liever-nog-even-met-uitspraak-over-sportscholen~b0d57374/
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/20/859814085/researchers-nearly-half-of-accounts-tweeting-about-coronavirus-are-likely-bots?t=1590139174967&t=1590160297762
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/20/859814085/researchers-nearly-half-of-accounts-tweeting-about-coronavirus-are-likely-bots?t=1590139174967&t=1590160297762
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/20/859814085/researchers-nearly-half-of-accounts-tweeting-about-coronavirus-are-likely-bots?t=1590139174967&t=1590160297762
https://www.nytimes.com/2020/05/20/opinion/coronavirus-vaccine-polio.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/20/opinion/coronavirus-vaccine-polio.html?referringSource=articleShare


200 
 

Probleem was een onvoldoende behandeling van het virus met formaldehyde dat het virus 
moet doden. Door fouten in het productieproces zijn 200 polio gevallen opgetreden. 
Het is bekend als het Cutter incident, naar de fabriek die dit vaccin produceerde. 
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Coronajournaal 23 mei 
 
De “regendansen” van Jan Huurman lokten een commentaar uit van zwager Bart. Dat hij zijn 
leven lang (en nog steeds) zich bezig heeft gehouden met water- en natuurbeheer blijkt uit 
zijn bijdrage 
 
Een mooi brede inhoud deze keer vooral ook beleidsmatig. Daarom twee puntjes van mijn 
kant. Dat de aanpak van Rutte grotendeels regendansen zijn, ben ik het niet mee eens (en ik 
ben niet eens een aanhanger van dit kabinet). Dat kun je nu constateren omdat je nu weet 
hoe het is gegaan. Waarbij ook nog veel onduidelijk is en blijft over hoe de overdracht van 
het virus gaat. Zelfs in welke mate de maatregelen welke effecten hebben gehad. Daar komt 
bij dat ze in Zweden een andere lijn hebben gevolgd, maar je schrijft zelf dat ze er daar nog 
niet klaar mee zijn. Wie weet dat als Rutte een veel gematigder beleid had gevoerd hoe het 
dan zou zijn gegaan. Als dat nu de pan had uitgerezen met weinig of niets doen, dan waren 
de rapen nu overgaar geweest. 
En daarmee kom je vanzelf uit op de kosten van de maatregelen. Economische effecten zijn 
een groot veelvoud van de zorgkosten, dat geeft zeker te denken. Maar over hoeveel 
slachtoffers van welk soort we hebben staat er niet bij en al helemaal niet van hoeveel dat er 
anders geweest hadden kunnen zijn. Dat weten we niet en zullen we nooit weten. Alhoewel 
daarop nog wel de nodige studies aan gewijd zullen worden. 
Maar om de maatregelen met regendansen af te doen gaat mij te ver. Bij de 
watersnoodramp in 1953 verdronken bijna 2000 mensen. Dat is de overheid, maar wie is de 
overheid, want die kiezen we zelf, tot aan de dag van vandaag nagedragen. Als we de 
corona slachtoffers van nu alleen terugbrengen naar die overledenen die niet echt 
‘kwetsbaar’ waren kom je wellicht ook uit op 2000 uit en hoeveel dat er waren geweest als 
je niets had gedaan, nogmaals, dat zullen we nooit weten. Maar dat er niets of onvoldoende 
is gedaan kan de politiek niet worden nagedragen. Hooguit dat er niet genoeg 
beschermende kleding was, wat er volgens het beleid wel had moeten zijn. Je zult zien, dat in 
de evaluaties achteraf dat een belangrijk punt zal worden vanwege de overleden 
zorgverleners. En tot op zekere hoogte terecht, maar we mogen al gelukkig zijn als het 
daarbij blijft. 
Een en ander zal echter ongetwijfeld leiden tot een andere benadering van dit soort 
veiligheidsrisico’s. Maar dat kan jaren duren voordat dit geaccepteerd wordt. Nu bijna 70 
jaar na de ramp in Zeeland zijn we pas eindelijk zover dat er normen voor overstromingen 
worden gemaakt, die niet alleen ‘technisch’ beter zijn, maar naast de kansen op slachtoffers 
ook rekening houden met de sociaal-economische consequenties, zowel macro als micro. Dit 
gaat er vanuit dat veiligheid a. niet gegarandeerd kan worden, b. er een veel grotere 
bewustwording moet zijn over de mogelijke risico’s c. welke maatregelen zijn er 
nodig/mogelijk ter voorkoming of reducering van de risico’s en d. dan kom je uit op 
regionaal en zelfs lokaal beleid. Met name het laatste is iets wat bij de corona maatregelen 
nu pas aan het eind in beeld komt, maar vanaf het begin ook meer gevoerd had kunnen 
worden. Dat regionale en lokale beleid gaat niet alleen om de curatieve maatregelen, maar 
zal ook moeten gaan gelden voor de preventieve maatregelen. 
In het waterbeleid heeft dit onder andere geleid tot een veel sterkere differentiatie van de 
dijkhoogte/dijksterkte normen dan voorheen. Maar ook van het aantal kwetsbare plekken 
daarin. Elke dijk over- of onderdoorgang, of andersoortige onderbreking van het dijklichaam 
is een kwetsbare plek. 
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Ook in de preventieve gezondheidszorg zullen de kwetsbare plekken worden bepaald. Eén 
komt duidelijk bovendrijven, algemene hygiëne is en zal de allerbelangrijkste blijven. Hieraan 
zal in de toekomst, niet zozeer in de thuissituatie, maar vooral buitenshuis veel aandacht 
worden besteed. Dit is niet alleen goed voor corona bestrijding, maar eigenlijk voor allerlei 
infectie ziekten. Het is dan ook niet voor niets dat in de (woning)bouw er allerlei strenge 
voorschriften gelden. Sanitaire voorzieningen springen daarbij in het oog. Maar daarnaast is 
ventilatie heel belangrijk. Maar wat nu weer blijkt het gaat vooreerst om 
gedragsverandering. Persoonlijk hygiëne afstand houden zijn wondermiddelen en als ze 
voldoende worden toegepast hoeft Rutte geen regendansen meer te houden. Maar dat 
gedragsverandering het aller moeilijkste instrument is heeft de dag van gisteren bewezen. 
Terreinen en stranden die waren afgesloten waren overvol. Dat zal nu met R < 1 niet zo’n 
probleem zijn. Maar er is weinig voor nodig om ‘de vlam in pan te laten slaan’. Er zijn vooral 
nog genoeg ouderen die hiervoor vatbaar zijn, maar gelukkig wonen die niet op een kluitje 
met hetzelfde verzorgende personeel. 
Ik dacht dat ik kort zou reageren, maar het is wat uit de hand gelopen. Je mag het met het 
e.e.a. graag oneens zijn en ga vooral door met je Coronajournaal want behalve bij jezelf 
voorziet het bij velen in een grote behoefte. Want jouw journaal maakt vooral duidelijk hoe 
complex de problematiek is en dat is dan al een grote winst! 
En ik zie uiteraard uit naar het volgende journaal, hoe maatschappelijker ze worden des te 
meer ik ze waardeer. 
 
De term “regendansen” lijkt me inderdaad niet zo gelukkig, maar ik ken Jan een beetje, wat 
provoceren vindt hij wel leuk. 
Ik denk dat toen het Brabants drama zich voordeed er weinig andere opties waren voor de 
regering dan de draconische maatregelen nemen zoals ze genomen zijn. Nog maar even in 
herinnering brengen dat de algemene stemming was om een strengere lock-down af te 
dwingen, met de brief van de specialisten om de scholen te sluiten, Wilders die Rutte zo 
ongeveer van doodslag beschuldigde. En dan heb ik het nog niet over Belgen die massaal de 
grens overtrokken om in Zeelandse café’s te gaan zitten. 
Waar ik het ook over eens ben met Bart zijn de hygiënische en sanitaire maatregelen, dat 
vindt Jan Huurman trouwens ook. En meer rekening houden met regionale verschillen zijn 
we het ook over eens. 
Wat betreft “buiten” zit ik denk ik tussen Jan en Bart in. Ik schrik niet zo van drukke 
stranden gezien de natuurlijke ventilatie daar, en nu ook weer berichten over zonlicht dat 
het virus snel afdoodt. Maar ik ben er ook niet voor om die 1,5 meter overboord te zetten, 
dat moet op een strand toch lukken. Het gaat vooral om de contacttijd, als je elkaar 
voorbijloopt is dat wat anders dan uren met iemand op een terras praten. Ik zit op de lijn 
van Andreas Voss 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-
overdragen-
a4000510?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&
utm_term=20200522 
Wat betreft slachtoffers van de watersnood, en slachtoffers van de corona zie ik wel een 
verschil omdat door verstoring van de reguliere zorg er nu veel “collateral damage” is 
ontstaan. Gisteren had ik een rapport van Gupta consultants, het corona virus als 
koekoeksjong. De corona crisis verdringt de normale zorg, en waar ik geen aandacht aan 
had gegeven is de inschatting in QALY’s die dit heeft gekost. De schatting in het rapport 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-overdragen-a4000510?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200522
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-overdragen-a4000510?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200522
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-overdragen-a4000510?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200522
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-overdragen-a4000510?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200522
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loopt van 100.000 – 400.00, wat goed de onzekerheid aangeeft, maar dat het aanzienlijk is, 
dat is duidelijk. Mijn inschatting is dat de discussie achteraf meer zal gaan om die schade, 
gecombineerd met de economische schade, dan het aantal corona slachtoffers, zeker 
wanneer zal blijken dat de komende tijd het aantal sterfgevallen naar beneden gaat (dat het 
vorige week 200 minder waren zit in de ruis). 
 
Die 100.000-400.000 QALY’s die verloren zijn gegaan door niet verleende zorg had ik dus 
over het hoofd gezien, trouwens ook de 21.000 QALY’s die door de corona zorg zouden zijn 
gered. Die nauwkeurigheid lijkt me niet echt houdbaar, maar dat de verhouding scheef ligt 
is wel duidelijk. Frank Kalshoven maakt dat duidelijk in de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niet-het-virus-maar-wijzelf-veroorzaken-de-
grootste-schade~bcbcd45c/ 
Zijn oplossing is gericht beleid: onderscheid in leeftijd en onderscheid naar plaats. Dat gaat 
nu ook gebeuren denk ik, met het dashboard, een lockdown voor heel Nederland zal niet 
meer zo snel gebeuren. 
 
Volgens Erwin Kompanje is het fout om te spreken over corona slachtoffers, zie een filmpje 
op Youtube dat nu al bijna 170.000 keer is bekeken (duurt wel ruim 30 minuten): 
https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8 
Hij beperkt het wel heel erg tot 80-plus en wat er in de verpleeghuizen gebeurt, en geeft 
wel erg gemakkelijke kritiek. Natuurlijk is het vreselijk wanneer deze verpleeghuizen “op 
slot” gaan. Maar wat was het alternatief toen iedereen schande sprak van het aantal dat in 
de verpleeghuizen overleed? Volgens Kompanje had er met de bewoners gesproken moeten 
worden, hoe stelt hij zich dat voor? Nog even afgezien met hoeveel bewoners je daar een 
goed gesprek had kunnen hebben, wat doe je als niet iedereen dezelfde mening heeft? 
Gedachtig de regionale verschillen had denk ik wel per instelling bekeken kunnen worden 
waar wel bezoek en waar niet mogelijk was. 
Van een direct betrokkene: 
Wij mogen nog niet bij Anique naar binnen. Wel wandelen. Vanaf 1 juni ook nog niet. Zij 
heeft niet een directe uitgang van haar appartement naar buiten. Wij zouden nog steeds 
medewerkers tegen kunnen komen. Vanaf 15 juni mogen we dan met maximaal 2 personen 
bij haar binnen en niet langer dan 2 uur. En op 1 1/2 meter afstand. 
Van hoogleraar Olde Rikkert, Radboud UMC, heeft eerder een interview gestaan in de NRC, 
zie journaal 14 mei. Nu staat hij ook in de Tubantia, zie PDF geleverd door Huub, en ook hij 
vraagt om meer maatwerk: 
De experimenten in de verpleeghuizen, waar mondjesmaat weer wat bezoek wordt 
toegestaan, noemt Olde Rikkert 'te traag'. "In het Radboudumc is op onze afdeling geriatrie 
geen enkel moment verboden dat oudere mensen bezoek konden ontvangen. 
Als het gaat om openhouden van sportscholen lijkt Olde Rikkert voorstander te zijn 
"De intelligentste algemene stelregel voor beter en gezond ouder worden, is in beweging 
blijven, zowel sociaal als fysiek. En wat doen we nu met onze zogenaamde intelligente 
lockdown? We gaan de bewegingsruimte heel erg inperken. Dat is een ingreep waarvan je 
weet dat die veel schade gaat opleveren, zowel in fysieke als sociale zin. Je ziet de conditie 
van mensen achteruitgaan, je ziet de spierkracht afnemen, je ziet de eetlust verminderen. 
Mensen worden kwetsbaarder, juist dóór de interventie. Het welbevinden van de kwetsbare 
ouderen is het belangrijkste dat je moet zien te behouden. En wat nu gebeurt, is dus wat je 
net níet zou moeten willen. Zolang je dat blijft ontkennen..." 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niet-het-virus-maar-wijzelf-veroorzaken-de-grootste-schade~bcbcd45c/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niet-het-virus-maar-wijzelf-veroorzaken-de-grootste-schade~bcbcd45c/
https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8
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Net als in de NRC waarschuwt hij voor overdreven verwachtingen van een vaccin, vooral bij 
de risico groepen, met als voorbeeld het griepvaccin dat maar voor ca 50% effectief is bij 
ouderen. 
Ik ben daar zelf iets minder pessimistisch over, bij de jaarlijkse griepvaccinatie wordt maar 
één keer een injectie gegeven, als je dat na enkele weken zou herhalen kun je een veel 
hogere antilichaam titer behalen. 
 
Dat een corona besmetting kan worden opgelopen door contactoppervlakken is nog steeds 
niet bewezen, in tegenstelling tot de “druppels”, en daarom heeft de CDC een en ander wat 
voorzichtiger geformuleerd 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 
It may be possible that a person can get COVID-19 by touching a surface or object that has 
the virus on it and then touching their own mouth, nose, or possibly their eyes. This is not 
thought to be the main way the virus spreads, but we are still learning more about how this 
virus spreads. 
 
Een artikel dat ingaat op zonlicht en corona virus (gestuurd door Jep) 
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa274/5841129 
Niet zo verrassend, ik herinner me nog dat bij de influenza productie UV licht werd gebruikt 
voor desinfectie van ruimtes. 
 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa274/5841129
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Coronajournaal 24 mei 
 
Ik kreeg van Jan Huurman een reactie op het vorige journaal, een reactie op het stuk van 
mijn zwager Bart: 
 
Rutte had van meet af aan alle ruimte om andere keuzen te maken. Van meet af aan waren 
er voldoende verstandige personen die de desastreuze lockdown hebben afgeraden. Dat is 
dus geen wijsheid achteraf, maar rationeel nadenken tijdens de crisis. Als de hitte van een 
crisis je te warm wordt, verlaat dan de keuken. Beetje onbescheiden: lees mijn posts sinds 
eind februari op FB en LinkedIn. De economische - en volkgezondheidsschades zijn 1 op 1 
onze politici aan te rekenen. 
En ja, daar was het pleidooi van de FMS om de basisscholen te sluiten, tegen het advies van 
het OMT. Schande, driewerf schande. Onze curatieve collega’s moeten zich diep schamen om 
deze interventie. Op dat moment ongepast, door verstandige personen afgeraden, en nu 
weten we dat deze interventie een enorme schade heeft veroorzaakt. Wie van de lezers van 
dit journaal heeft zijn stem toen laten klinken? 
Ik herhaal de term regendansen: hoe moet ik het anders zien als de R0 al ruim vóór 9 maart 
(de hilarische persconferentie van de handenschuddende Rutte en Van Dissel) scherp daalt 
en op 15 maart onder de 1 komt (en er daarna niet meer boven is geweest), en er de laatste 
weken evident steeds meer drukte op straat en in de winkels is gekomen (in mijn AH houdt 
niemand zich aan 1,5 meter..), terwijl de epidemie richting nul is gegaan? Als de 
maatregelen een zeer wezenlijk effect hadden gehad, zou er sprake moeten zijn geweest van 
een stijging! De epidemie heeft grotendeels zijn eigen wil en wetmatigheid (zoiets als het 
natuurlijk verloop van een ziekte bij een individu). En nu is het geen epidemie meer, maar 
een endemisch virus. Het zal blijven, of er nu een vaccin komt of niet (al is een effectief 
vaccin natuurlijk wel wenselijk!). 
Het RIVM schermt met een hoog cijfer van het aantal IC-opnames die door ‘de maatregelen’ 
zijn voorkomen. Zie presentaties Van Dissel. Inmiddels is dat cijfer in de politiek een eigen 
leven gaan leiden. Ik heb de secretaris van het OMT om een onderbouwing van de bewering 
gevraagd: welke maatregelen (het maakt nogal wat uit of dit de basale hygiëne adviezen 
zijn, of het compleet stilleggen van het – economisch – verkeer), op welk moment en op 
welke plaats? Kortom een gedifferentieerde onderbouwing van een stellige bewering. Tot op 
heden (drie weken na het stellen van de vraag) geen antwoord. Ik heb ook nergens anders 
een onderbouwing gezien. 
De 1,5 meter in de buitenwereld is gebaseerd op duistere evidence. Verwijzen naar ‘beter 
voorkomen dan genezen’ is lariekoek, zeker als het gaat om een interventie met een groot 
economisch effect. Allereerst geldt: ‘Primum non Nocere’. Ik heb dezelfde secretaris van het 
OMT om een onderbouwing van de 1,5 meter gevraagd. Meer concreet: de apriori kans dat 
– met inachtneming van de basis hygiëne adviezen – een persoon zonder symptomen van 
Covid-19 het virus overdraagt aan een andere gezonde persoon, zodat er een 
besmettingsketen ontstaat, als men zich niet houdt aan de 1,5 meter in de openlucht. En 
voorts wat de grenswaarde van apriori kans die het RIVM aanhoudt beneden welke de 
maatregel, wordt opgeheven. Ik wacht op antwoord. 
 
Je merkt Wim, dat mijn instelling van gerieflijk provoceren nog niet is veranderd. 
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Met Jan heb ik ook in dit journaal al wel vaker de “degens gekruisd”, even checken, op 16 en 
17 april over de R0, 1 mei over de doden van zorgpersoneel (waren we het over eens), op 6 
mei (waren we het ook over eens in grote lijnen), 17 mei de Twentse specialisten die 
demonstratief dicht bij elkaar stonden, en dan 22 en 23 mei de huidige discussie. 
 
Wat betreft punt 1, andere keuzes voor Rutte: speelruimte voor een eigen beleid in 
Nederland was erg beperkt, en gezien de druk vanuit het buitenland, binnenlandse politiek 
(Wilders, Baudet) en bijvoorbeeld de specialisten denk ik dat we in vergelijking met andere 
landen niet slecht hebben gedaan. 
 
Punt 2 sluiting scholen, ik ben gestart met het journaal na de sluiting van de scholen dus ik 
kan nu wel zeggen dat ik sluiting van de scholen niet nodig vond maar kan dat niet “hard” 
maken. 
In mijn journaal van 20 april had ik wel de suggestie om in het Noorden de scholen weer te 
openen, waarop ik van Jan een mail kreeg: 
 
Jan Huurman | Huurman Consult BV <JanHuurman@huurman-consult.eu> 
 

ma 20 apr. 
17:53 

 
 
 

aan mij 

  

Conclusie scholen in noorden open en in Brabant dicht zeer onwijs: epidemie is 
in Brabant voorbij, moet in noorden nog komen. 
 
Het was het begin van een verwarrende maildiscussie. 
 
Punt 3: eens met Jan dat de ene maatregel wel veel effect zal hebben gehad en de ander 
niet. Moeilijk te zeggen welke hoeveel, er zijn zo veel factoren die elkaar ook nog eens 
onderling beïnvloeden. Ik heb ooit wel eens een cursus statistiek gedaan, proefopzet. Als je 
dan de invloed van maar enkele factoren op elkaar wilde bepalen kwam je al gauw uit op 
miljoenen proeven. 
Zie bijvoorbeeld 
https://en.wikipedia.org/wiki/Factorial_experiment 
Dat is ook het probleem met de mondkapjes discussie. We zijn in staat om in recordtempo 
het RNA van het virus te ontrafelen, maar geen onderzoek op te zetten waaruit voor eens 
en voor altijd het nut van mondkapjes bewezen kan worden. En het zal niet lukken ook, we 
zullen het met moeten doen met ons gezond verstand. 
Wat betreft de versoepelingen: zelf denk ik dat het zomerseizoen een matigende invloed 
heeft op het virus heeft, zoals bij influenza. En als we bij influenza al niet weten waarom zal 
dat bij corona ook niet zo snel lukken. Mijn gezond verstand zegt: betere weerstand, meer 
naar buiten, zonlicht. Maar het kan net zo goed anders zijn 
 
Punt 4: Als we “Udense toestanden” door het hele land hadden gehad, dan waren we zeker 
boven de ic capaciteit gekomen. Of daar overheidsmaatregelen voor nodig waren om dat te 
voorkomen weet ik niet, alleen de TV beelden hadden al een invloed op de bevolking, 
vandaar ook de R0 die aan het dalen was voor de lockdown 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Factorial_experiment
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Punt 5: Natuurlijk is het duidelijk dat de kans op besmetting minder groot is buiten dan 
binnen. Het is niet bewezen dat er overdracht is buiten, maar er is ook niet bewezen dat er 
besmetting is door contact. Toch blijven we handen wassen. 
Als ik zie hoe vroeger bij Hoppe, een borrel buiten, mensen dicht op elkaar staan, door het 
bier zeer luidruchtig tegen elkaar aan praten lijkt mij dat in die situatie besmetting mogelijk 
is. Dat BOA’s het water op gaan en mensen in boten waarschuwen, gisteren op TV bij Op1, 
dat lijkt me overdreven. Andreas Voss in Op1 vond dat ook. 
 
Als het aan mij ligt stoppen we de discussie of Rutte het goed heeft gedaan, daar komt zeker 
een parlementaire enquête over. Belangrijk nu wat een goede exit strategie is. 
 
Bart stuurt nog een waarschuwing voor een tweede golf 
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/eu-hou-veiligheid-vol-want-tweede-coronagolf-komt-eraan 
 
En de VS blijven gefocust op het aantal doden (Huub) 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-
deaths.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes 
 
Dat elk nadeel ook weer zijn voordeel heeft bewijst een opmerkelijke bijdrage van van de 
Ven, em. prof Sociale Ziektekosten: zorguitval door corona leidt ook tot minder 
zorggerelateerde schade. Uit Medisch Contact, van Menno van Leeuwen, zie PDF. 
 
Het moet niet gekker worden…. (NRC verhaal gestuurd door Huub) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/in-naam-van-god-slik-natriumchloriet-2-a4000554 
 
Van Niek een artikel over Sanquin in het Parool. Ik heb geen toegang tot het artikel, Niek 
stuurde me een kopie, zie WORD document. De problemen met de plasma divisie, die uit 
het bloed fracties haalt zoals nu de bedoeling is met de antilichamen voor corona, zijn mij 
bekend, al van de tijd dat ik er werkte. Typisch een semi-overheidsbedrijf dat met gebonden 
handen (bijvoorbeeld met een ziekenhuis-CAO) moet concurreren tegen de vrije markt. Niet 
genoeg salaris kunnen bieden aan je vaste personeel, wel dure consultants inhuren… 
 
In de NY Times een verhaal over het risico van een corona infectie, gestuurd door Jep. Mijn 
favoriete vergelijking is die van Spiegelhalter, die concludeert dat het risico overeenkomt 
met het risico dat je gedurende 1 jaar loopt om te overlijden. Wat dus sterk afhangt van 
leeftijd en andere gezondheidsproblemen. Dit verhaal houdt daar veel te weinig rekening 
mee, maar heeft wel spectaculaire vergelijkingen, zoals de kans op overlijden ten gevolge 
van corona vergeleken met bombardementsvluchten op Nazi Duitsland. Maar het slaat 
eigenlijk nergens op: 
https://www.nytimes.com/2020/05/22/well/live/putting-the-risk-of-covid-19-in-
perspective.html 
 
De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek werken samen, en er is nu een film 
van deze samenwerking, zie 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181623/veiligheidsregio-s-in-coronatijd-de-
lakmoesproef 
 

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/eu-hou-veiligheid-vol-want-tweede-coronagolf-komt-eraan
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/in-naam-van-god-slik-natriumchloriet-2-a4000554
https://www.nytimes.com/2020/05/22/well/live/putting-the-risk-of-covid-19-in-perspective.html
https://www.nytimes.com/2020/05/22/well/live/putting-the-risk-of-covid-19-in-perspective.html
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181623/veiligheidsregio-s-in-coronatijd-de-lakmoesproef
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181623/veiligheidsregio-s-in-coronatijd-de-lakmoesproef
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Om nog in Flevoland te blijven, Lelystad, hierbij een staatje. Goede cijfers, de laatste 2 
weken is het aantal besmette personen met 4 toegenomen, van 161 naar 165. Nog niet 
iedereen wordt getest, ben benieuwd hoe dat na 1 juni is. 
 

 
  



209 
 

Coronajournaal 25 mei 
 
Evenals Jan Huurman is Roelf Backus niet bang om een beetje te provoceren. Het begon als 
correspondentie over een stuk dat Roelf mij stuurde uit Geen Stijl 
Op Geen Stijl vond ik een berekening over de kosten per 'gered leven'. Ik zou de titel nog 
anders willen stellen: 'Wat is de medische verlenging van een mensenleven waard?' en dan 
ook nog in onze Westerse Samenleving. 
Het was, wie Geen Stijl kent, niet een echt provocerend stuk, maar het ging toch wel over 
de opa’s en de oma’s die gered moesten worden. Na het gedegen verhaal van de Gupta 
consultants vond ik het niet nodig om dit stuk te plaatsen. Dit was het begin van een 
mailwisseling waarbij Roelf een filosofische kant opging: 
Ik schaar me achter de filosofen en ethici. We zijn allemaal sterfelijk, de een is het gegeven 
om 100 te worden de ander heeft de pech (?) om 50 te worden. 
Pech is trouwens ook al een omstreden begrip, want als je dood bent, weet je niks (meer) 
van pech. Daarbij komt dat de dood erg is voor de familie, niet voor de betrokkenen (zie 
vorig argument). 
Maar wij in onze Westerse Maatschappij bestrijden de natuurlijke dood, we stellen 'm 
uit...en dat is de fuik waar we nu ingezwommen zijn.  
De mogelijkheden zijn er (soms) en we eisen het op....koste wat het kost....en het gaat steeds 
méér kosten, voor die laatste paar jaren, maanden, weken. We kunnen het niet verkroppen 
dat we doodgaan en dat er niks meer aan is te doen. 
Maar ik voorspel vast, net als Erwin Kompanje, we gaan in de toekomst dood aan: hart en 
vaatziekten, kanker, en een -ernstige-vorm-van-griep- die Covid heet. 
Buiten honger, oorlogen, ongelukken etc. 
Mijn toekomstvisie is er al jaren niet beter op geworden: milieu, klimaat, grondstoffen, 
vervuiling, overbevissing, ga zo maar door en dat leidt uiteindelijk tot maatschappelijke 
onrust die al op diverse plekken is ontstaan, Honkong, Frankrijk, Venezuela, Brazilie, 
Griekenland, Italië.  
We zijn de regie over deze planeet compleet kwijt. 
denk ik....ben ik van mening 
 
Als bijlage kreeg ik een hoofdstuk uit een boek van John Gray, Anatomy, zie PDF. 
Als ik dat zo lees is Roelf iemand van het halflege glas, net als die John Gray, die wel wat lijkt 
in zijn opvattingen op Maarten van Rossum Een plaatje van Maarten stuurde Roelf me ook 
mee. 
Op 7 april had ik in mijn journaal een boek dat een halfvol glas zag, namelijk FEITENKENNIS: 
10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter 
gaat dan je denkt, auteur Hans Rosling (Zweden). 
Ik had dit boek van mijn buurman, ik heb het teruggegeven. Maar ik herinner me een plaatje 
van de gemiddelde leeftijd in Zweden, en dat ging (ongeveer) van 35 jaar (150 jaar geleden) 
tot 82 jaar nu. Als iedereen COVID zou krijgen, wat dus nooit zal gebeuren, zal de 
gemiddelde leeftijd met 1 jaar dalen. Niet echt dramatisch. 
Ik krijg ook niet de indruk, zeker in Nederland niet, dat we per se het leven willen rekken zo 
lang als dat mogelijk is. De suggestie in het Geen Stijl verhaal, dat we op de ic alleen maar 
opa’s en oma’s aan het redden zijn was voor mij een reden om het Geen Stijl verhaal niet te 
plaatsen. Juist 80 plus is hier niet op de ic gekomen. 
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Als ik de ingezonden brieven lees in kranten, dan zie ik dat veel ouderen beseffen dat hun 
leven niet tot alle prijs verlengd wordt, en dat onder omstandigheden de jeugd voorgaat. 
En dan de uitspraak van de Hoge Raad over euthanasie bij dementen… 
 
De toekomstvisie van Roelf is somber. Dat is niet nieuw, volgens mij is dat van alle tijden, 
dat vooral ouderen zich zorgen maken, (even Greta Thunberg vergeten). 
Volgens Roelf zijn we de regie over deze planeet volkomen kwijt. 
Ik vraag me af of we die regie ooit hebben gehad. Het kan allemaal heel slecht met ons 
aflopen, maar het kan ook meevallen. 
Zelf heb ik de club van Rome meegemaakt, de voorspelling dat de olie snel opraakt komt 
daar vandaan. Dat is nu 50 jaar geleden, en het is toch wel heel anders gelopen dan toen 
was bedacht, met een negatieve olieprijs. En wie had toen kunnen denken dat er nu méér 
mensen met overgewicht zijn dan mensen die te weinig eten krijgen. 
Als de corona crisis iets duidelijk heeft gemaakt voor mij dan is het dat wij snel kunnen 
omschakelen naar een totaal andere maatschappij. En dat deze crisis (ik vind: hobbeltje) 
mogelijk een katalysator is om hardnekkige problemen als milieu en klimaat krachtig aan te 
pakken. 
 
Het begin van de discussie met Roelf ging over de opa’s en oma’s. De gemiddelde leeftijd 
van degenen die zijn overleden is ca 82 jaar. Dat niet alle 80-plussers op de ic komen wist ik 
al wel maar deze verdeling verraste me toch wel (van NICE, opgave 24 mei) 
 

 
 
Dit verhaal van Joost Zaat in de Volkskrant sluit mooi aan bij het opiniestuk gisteren in 
Medisch Contact 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-zorg-gaat-weer-open-nu-die-nog-zinnig-
maken~b46de074/ 
Huisartsen verwezen volgens de NZA 690.000 minder mensen. Dat is een groot stuwmeer 
van uitgestelde zorg, maar daar zitten ook mensen bij die veel beter helemaal geen zorg 
kunnen krijgen. We missen een mooie gelegenheid te snoeien in minder zinnige zorg. 
 
Een goed stuk over vaccins en hoe een eventueel corona vaccin zal “landen”, inclusief een 
genuanceerd verhaal over de beweegredenen van de anti-vaxers in dit stuk van The Atlantic 
(kende ik niet, gestuurd door Huub), 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-zorg-gaat-weer-open-nu-die-nog-zinnig-maken~b46de074/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-zorg-gaat-weer-open-nu-die-nog-zinnig-maken~b46de074/
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/presentatie_marian_kaljouw_-_technische_briefing_20_mei_2020_vws.pdf
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https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/05/covid-19-vaccine-skeptics-
conspiracies/611998/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share 
The Atlantic blijkt al meer dan 150 jaar te bestaan en heeft een progressief imago, nu 
eigendom van de weduwe van Steve Jobs. 
 
De resultaten van een grote klinische proef met remdesivir waren al bekend, het verkort de 
gemiddelde duur in het ziekenhuis van 15 naar 11 dagen. Het rapport ligt er nu (Huub) 
https://www.nytimes.com/2020/05/23/health/coronavirus-
remdesivir.html?referringSource=articleShare 
 
En ook de resultaten van een Chinees vaccin (lijkt op wat Janssen ontwikkelt) zijn 
gepubliceerd (Jep) 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext 
Huub stuurt een PDF met een krantenartikel over hetzelfde onderzoek 
 
Toine Pieters stuurde me een link met een dreigende kop voor “big pharma” 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/exclusive-big-pharma-rejected-eu-plan-
to-fast-track-vaccines-in-2017 
ik had ook al iets gezien in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/24/farmaceuten-voorkwamen-onderzoek-naar-
epidemieen-a4000654 
Ik probeer uit beide artikelen te halen waarom “big pharma” in de beklaagdenbank is gezet, 
maar wordt daar niet wijzer van. In de NRC staat dat 
CEO onderzocht hoe de industrie invloed uitoefent op de verdeling van Europees 
onderzoeksgeld. Het rapport toont hoe bedrijven via zogeheten publiek-private 
samenwerkingen erin slagen de vraagstelling van de onderzoeken te beïnvloeden en de 
resultaten voor eigen gewin te gebruiken. 
Verder een algemeen verhaal over Europese subsidies, niet alleen voor de farmaceutische 
industrie. 
The Guardian geeft iets meer details, maar veel wijzer word ik daar ook niet van. (IMI is 
Innovative Medicines Initiative, een publiek-private samenwerking.) 
The European commission’s “biopreparedness” funding proposal in 2017 would have 
involved refining computer simulations, known as in silico modelling, and improved analysis 
of animal testing models to give regulators greater confidence in approving vaccines. 
Minutes of a meeting of the IMI’s governing board from December 2018 reveal that the 
proposal was not accepted. 
Dus maar eens het CEO rapport gedownload. De CEO staat voor Corporate Europe 
Observatory, een onafhankelijke lobbyorganisatie die tegenwicht probeert te bieden aan de 
industrie lobby-isten, op zich een goede zaak. Met als sponsor bijvoorbeeld de Soros 
Foundation. 
In het rapport staat iets over IMI: 
- Industry influence prevails in IMI’s governance mechanisms, which helps explain why it 
invests in industry priorities over unmet social needs. While the Governing Board is 
ostensibly 50-50 split between public officials and the private sector, the Commission takes a 
hands-off approach to agenda-setting. The groups who are responsible for writing IMI’s 
agenda are shockingly weighted toward industry, sometimes by as much as a factor of 20-1 
Big pharma krijgt hier de schuld, maar ligt die niet meer bij de Europese Commissie? Het 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/05/covid-19-vaccine-skeptics-conspiracies/611998/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share
https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/05/covid-19-vaccine-skeptics-conspiracies/611998/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share
https://www.nytimes.com/2020/05/23/health/coronavirus-remdesivir.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/05/23/health/coronavirus-remdesivir.html?referringSource=articleShare
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/exclusive-big-pharma-rejected-eu-plan-to-fast-track-vaccines-in-2017
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/exclusive-big-pharma-rejected-eu-plan-to-fast-track-vaccines-in-2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/24/farmaceuten-voorkwamen-onderzoek-naar-epidemieen-a4000654
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/24/farmaceuten-voorkwamen-onderzoek-naar-epidemieen-a4000654
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research budget van de EU is maar voor een klein deel voor de farma, hoe staat het met de 
rest? 
Het verwijt dat er niet verder gewerkt is aan SARS1 en MERS is merkwaardig omdat deze 
virussen niet meer actief waren, dus klinische proeven waren niet mogelijk, heb ik al eerder 
over geschreven. Het rapport stelt 
Since the coronavirus SARS – a close cousin of the novel coronavirus – emerged in 2003, 
researchers have been urging to speed up the development of medical technologies to 
address viruses of this type. In fact, there was “a promising candidate to treat coronavirus 
already in 2016,” but it didn’t get Big Pharma’s attention for further development. 
Ik heb het idee dat CEO de corona crisis aangrijpt om ook in de publiciteit te komen. 
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Coronajournaal 26 mei 
 
Gisteren was de Technische Briefing COVID-19 besmetting op mens en dier, met Stegeman 
(diergeneeskunde Utrecht) en van Dissel. Beide Powerpoint presentaties zijn beschikbaar, 
en ook opgenomen inclusief discussie, allemaal te vinden op 
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/briefing-over-coronabesmetting-
tussen-mens-en-dier 
Niet vreemd dat vanuit bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren werd gepleit om de 
nertsenfokkerij nu te stoppen, en niet te wachten tot 2014. Ditmaal niet met het argument 
van dierenwelzijn, maar van volksgezondheid. Van Dissel en Stegeman antwoordden dat dat 
een politieke beslissing is, op dit moment is er geen gevaar voor de volksgezondheid. 
Peter Wittop Koning kan tevreden zijn want het ging veel over katten, en niet altijd even 
gunstig voor de katten. Nieuw voor mij is dat in Wuhan 14% van de katten antistoffen 
hebben tegen corona. En ook enkele katten rond de getroffen nertsenfokkerijen zijn corona-
positief. 
Binnen een gezin met corona moet nu ook de kat in quarantaine. 
De kamerleden hadden meerdere vragen over de katten, met name of ze een reservoir 
kunnen vormen van een blijvende corona besmetting. Het bleek desgevraagd dat Stegeman 
voorstander is om katten van een chip te voorzien zodat kan worden opgetreden tegen 
zwerfkatten. Hij gaf aan dat er geen idee is hoeveel zwerfkatten er in Nederland zijn. 
Aan de orde kwam welke andere dieren corona kunnen krijgen behalve de nertsen. De 
nauw verwante fretten (veel gebruik in influenza onderzoek) en andere marter-achtigen, 
konijnen. Honden minder, muizen en ratten nog minder (hebben een afwijkende receptor). 
Opvallend waren de idiote vragen van PVVer Graus, die geen vragen had maar suggesties 
aan beide heren voor nader onderzoek, en dan niet eens zozeer gericht op dieren (ging over 
vitamine D, zonlicht, resvenor, hartinfarcten, T cellen). Grappig was dat Graus vroeg naar de 
overleving van het virus op filet Americain, waarop Stegeman (familie van Stegeman 
vleeswaren?) wist te vertellen dat filet Americain niet van nertsen kwam. 
 
Arnold Bosman komt uitgebreid aan bod in het FD stuk Massaal testen op COVID-19. Hoe 
krijgt de GGD dit voor elkaar? (zie PDF van Huub). 
Gaat vooral om het contactonderzoek, wat in eerste instantie wel erg marginaal was 
opgezet, en waar Arnold van heeft aangegeven dat het onvoldoende was, met name wat 
betreft dagelijks bellen naar degenen in quarantaine. Arnold zal een beetje tevreden zijn, er 
wordt nu bij begin, een week en aan het eind gebeld. 
 
Van Niek kreeg ik een artikel in de Guardian over een relatie tussen een gen dat dementie 
bevordert, en ook voor een ernstiger beloop van een corona infectie zou zorgen. Ik kon niet 
bij het Guardian artikel, 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/research-reveals-gene-role-in-both-
dementia-and-severe-covid-19?CMP=share_btn_link 
en kwam uit bij Science Media Center, waar 5 deskundigen hun mening over deze studie 
gaven. De mogelijkheid dat mensen met dementie ook een verslechterd immuunsysteem 
hebben, en daarom een ernstiger corona infectie doormaken, kan niet worden uitgesloten. 
Klassiek voorbeeld van oorzaak – gevolg discussie. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-
gene-linked-to-dementia/ 

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/briefing-over-coronabesmetting-tussen-mens-en-dier
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/briefing-over-coronabesmetting-tussen-mens-en-dier
https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/research-reveals-gene-role-in-both-dementia-and-severe-covid-19?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/research-reveals-gene-role-in-both-dementia-and-severe-covid-19?CMP=share_btn_link
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-gene-linked-to-dementia/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-gene-linked-to-dementia/
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Bram Hahn van Elsevier (zie PDF van Huub) heeft tips voor wie na 1 juni weer (kleine) 
bijeenkomsten gaat houden 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-
gene-linked-to-dementia/ 
Voor musea is er een protocol beschikbaar voor de openstelling na 1 juni. Voor het Trefpunt 
Urk niet echt interessant dit stuk. 
https://museumcontact.nl/artikelen/definitief-protocol-voor-heropening-musea-
beschikbaar 
 
Een uitgebreid verhaal op de website van de Vereniging tegen de kwakzalverij waarin wordt 
ingegaan op de hydroxychloroquine en zink claim van Rob Elens. 
Wat ik niet wist is dat de reclame voor Elens in de Volkskrant niet van hem komt, maar van 
een tuinmeubelverkoper die vaker kwakzalver middelen aanprijst. Boven de advertentie 
met de reclame voor Elens staat een reclame van een tuinbankje. 
Ook wist ik niet dat de HH Baudet en van Haga samen een motie hebben ingediend om 
hydroxychloroquine weer vrij te geven voor huisartsen en alvast op grote schaal 
hydroxychloroquine aan te kopen. Op Youtube staat een filmpje waarin minister de Jonge 
deze motie afwijst. 
Allemaal te vinden op 
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/orthomoleculair-kwakarts-rob-elens-bruuskeert-
inspectie/ 
 
Elk stapje in de vaccinontwikkeling kan op ruime belangstelling rekenen, en dat geldt ook 
voor het Amerikaanse Novavax. Een fase 1 onderzoek is gestart en is direct goed voor een 
koerssprong van 15%. Het vaccin is gebaseerd op een onschuldig virus dat de corona 
“spikes” in zich heeft, en bij de virus vermeerdering in cellen wordt het spike eiwit 
geproduceerd en na zuivering ingespoten. (dus niet de Janssen route waarbij het virus in het 
lichaam zelf aan de slag gaat). 
https://www.cnbc.com/2020/05/25/novavax-starts-phase-1-clinical-trial-of-coronavirus-
vaccine-candidate.html?__source=sharebar%7Cemail&par=sharebar 
Er wordt gebruik gemaakt van een adjuvans dat de cellulaire immuniteit (T cellen) zou 
stimuleren. 
Adjuvantia worden veel gebruikt in pandemische vaccins om de dosering laag te kunnen 
houden, zie mijn journaal van 15 april. Hier lijkt het adjuvans bedoeld om een virosomaal 
effect (zie mijn journaal van 9 april) te krijgen, en zo ook de cellulaire (T cel) immuniteit te 
bewerkstelligen 
https://novavax.com/page/10/matrix-m-adjuvant-technology 
 
Van schoonzus Ingrid kreeg ik een bericht van Flevoland GGD. Er is nu 1 centraal systeem 
voor GGD en aanvragers van corona tests. Wel handig om snel het aantal nieuw besmette 
personen te kennen (en waar ze zijn).Tot nu toe zijn alleen bepaalde beroepsgroepen getest 
bij klachten, zoals in de zorg als eerste en onderwijs later. Ik dacht dat dat via de huisarts 
liep, maar dat schijnt in elk geval ook via de werkgever gegaan te zijn, wat nu dan de 
berdrijfsarts wordt. Ik vind het wel vreemd dat vanaf 1 juni iedereen zomaar naar de GGD 
toe kan voor een test, zou minstens eerst als tussenstap de huisarts ingeschakeld moeten 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-gene-linked-to-dementia/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-on-covid-19-and-a-faulty-gene-linked-to-dementia/
https://museumcontact.nl/artikelen/definitief-protocol-voor-heropening-musea-beschikbaar
https://museumcontact.nl/artikelen/definitief-protocol-voor-heropening-musea-beschikbaar
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/orthomoleculair-kwakarts-rob-elens-bruuskeert-inspectie/
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/orthomoleculair-kwakarts-rob-elens-bruuskeert-inspectie/
https://www.cnbc.com/2020/05/25/novavax-starts-phase-1-clinical-trial-of-coronavirus-vaccine-candidate.html?__source=sharebar%7Cemail&par=sharebar
https://www.cnbc.com/2020/05/25/novavax-starts-phase-1-clinical-trial-of-coronavirus-vaccine-candidate.html?__source=sharebar%7Cemail&par=sharebar
https://novavax.com/page/10/matrix-m-adjuvant-technology
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zijn, die kent zijn pappenheimers. Dit heb ik niet besproken met Ingrid dus misschien zit ik er 
helemaal naast. 
 

 

 

In dit bericht willen we u op de hoogte stellen over een belangrijke verandering in 
de wijze van het aanvragen van een coronatest voor professionals. Vanwege de 
overstap naar het landelijke ICT systeem CoronIT, zullen aanvragen vanaf nu 
primair via de bedrijfsarts dienen te lopen. 
Ingang nieuwe werkwijze per 22 mei 11.00u 
Met het oog op vergroting van de testcapaciteit in Nederland is er een landelijk 
systeem ontwikkeld. De bedoeling is dat op afzienbare termijn alle GGD’en de 
aanvragen van corona testen via dit systeem te laten lopen. In de afgelopen periode 
is bij GGD Flevoland hard gewerkt om alles op orde te maken voor deze overstap. Tot 
deze overgang was het voor GGD Flevoland om aanvragen te verwerken welke door 
leidinggevende direct werden aangevraagd. Dat zal in de nieuwe werkwijze alleen 
nog het geval zijn voor personen die geen toegang hebben tot een bedrijfsarts.Deze 
verandering betekent dat de GGD de huidige werkwijze van aanvragen door de 
werkgever zal stopzetten. Hiervoor is als grens gesteld dat het indienen van een 
aanvraag volgens de oude werkwijze na vrijdag 22 mei 11.00u niet meer mogelijk is. 
Rol bedrijfsarts 
In het nieuwe systeem is het voor bedrijfsartsen mogelijk om als aanvrager een test 
aan te vragen voor een medewerker. Alle bedrijfsartsen zijn via hun 
beroepsvereniging de NVAB geïnformeerd over het systeem en tevens is landelijk 
geregeld dat zij een account hebben gekregen voor het doen van aanvragen voor 
testen. Hierbij kunnen zij na beoordeling van de indicatie voor een test direct zelf een 
afspraak plannen. Het testen van medewerkers met oog op de inzetbaarheid op de 
werkvloer is in beginsel een bedrijfsgeneeskundige handeling. Wij adviseren om 
contact te leggen met de bedrijfsarts van uw instelling om hier afspraken over te 
maken als dit niet al gebeurd is. 
Situatie bij geen toegang tot bedrijfsarts 
Voor een deel van de personen die op dit moment in aanmerking komen zal het zo 
zijn dat zij geen toegang hebben tot een bedrijfsarts. Dit speelt bijvoorbeeld bij 
ZZP’ers, mantelzorgers, personen met klachten binnen een door de GGD uitgevoerd 
contactonderzoek, etc. In deze gevallen zal de GGD wel als aanvrager optreden. 
Alleen als er geen toegang is tot een bedrijfsarts kan een ingevuld aanvraagformulier 
worden ingediend door de betreffende persoon per mail. 
Optie instellingsarts als aanvrager 
Bij uitzondering is het mogelijk dat een aan een instelling verbonden arts als 
aanvrager functioneert. Daarbij moet deze arts begrijpen dat hij daarmee de rol van 
de bedrijfsarts overneemt. Deze arts is daarmee verantwoordelijk voor de aanvraag, 
het mededelen en toelichten van de uitslag en de beoordeling over de inzetbaarheid 
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van de medewerker. Indien deze wens er is, dient deze arts zelf contact op te nemen 
met de servicedesk van CoronIT. Meer informatie voor deze arts is te vinden op 
de website van GGD GHOR Nederland. Dit kan niet via de GGD geregeld worden. 
Mogelijkheid voor test voor docenten uit voorgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs zal 2 juni weer van start gaan. De GGD krijgt verzoeken of 
het mogelijk is om docenten die nu klachten hebben, getest zouden kunnen worden 
voordat het onderwijs weer begint. Officieel is in het landelijk testbeleid bepaald dat 
deze doelgroep vanaf 1 juni in aanmerking komt. GGD Flevoland heeft gekeken naar 
de beschikbare capaciteit en heeft besloten dat docenten uit het voortgezet 
onderwijs vanaf 25 mei aangemeld kunnen worden voor een test op corona. De 
voorwaarde hierbij is dat de docent in Flevoland woont en/of werkt. Deze aanvraag 
dient via de bedrijfsarts te lopen die een afspraak kan plannen voor de medewerker 
met klachten via het systeem CoronIT. 
Situatie per 1 juni 
Vanaf 1 juni zullen alle mensen met klachten zich kunnen laten testen op corona. Het 
zal naar verwachting mogelijk zijn dat eenieder zichzelf zonder tussenkomst van een 
arts kan aanmelden via een landelijk webportaal en een landelijk callcenter. 
Aanvragen voor professionals kunnen dan nog steeds via de bedrijfsarts lopen in 
CoronIT. Dit kan eventueel van belang zijn als de bedrijfsarts ook een oordeel dient te 
geven over de inzetbaarheid van de betreffende werknemer. Over hoe de verdere 
werkwijze vanaf 1 juni eruit zal zien, zal de GGD informatie over beschikbaar stellen 
als er meer duidelijk is. 
Vragen 
Voor algemene vragen over het testbeleid kunt u mailen 
naarmonitoring@ggdflevoland.nl. Deze vragen worden tijdens kantoortijden 
verwerkt. Voor overige vragen van professionals is het team infectieziektebestrijding 
van GGD Flevoland bereikbaar via collega lijn 088 0029911 
ofinfecties@ggdflevoland.nl. 
Met vriendelijke groet, 
Team Infectieziektebestrijding 

 

 
  

http://url7859.ggdflevoland.nl/ls/click?upn=6f5-2FbYm7NK57hEAE-2BqM6OeXYzPCbuEoLMwsePvodUPAZ2sIJ3WDl5yyq5B7bFTlnjIMf0NdlVnlmoCOa98OS1Yai-2FbUCyogRpSIM7-2F6xs5o-3Dff7f_YyLHGeW-2BUSJhQ0EphizrT0m9-2BBToQ-2BFTc4OWqoVTjntYEt-2FTRUeFXKGkUHUCJjQvrWiwfeeJMVQ49iZem2gSueQc86z93vXd-2BaCXS-2FaT-2BYqWRJfO2oZasHmPDpJZDPkU3aEyTkUWShtcVOOjdmZMH42zALUgDmJ5yUY-2BYteygBjD1eH45Zwbs880jPy3mRBC0f36-2FqtcYoTD7uKDhioGKOsl-2BW2Bd-2Ff61ZH02I2Emm9pTdHs0IYuDyfHpD0VZtbF5qkJT-2BGsoSEpmEXGhdxKhU056DHEjCAwTsak0eQf7jeuIydUZ2c-2Bpz3XUYZuVtGVTKyC9e5sZJuff0NN0-2BdltyOpAPxrhSrqH9-2FtvYPzlzat3JuJAtyUwWvsqkRt8M2I8D5PIlSvxAJLg6YrwEghVP8-2BzOswMNTv1QBawsM-2FpyxXPLlmu4tSq1r9fa0w41jKP0GoZ-2B4XfCt8YIvbOhjGtQ-3D-3D
mailto:monitoring@ggdflevoland.nl
mailto:infecties@ggdflevoland.nl
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Coronajournaal 27 mei 
 
De sportscholen wachten met spanning af wat de regering gaat beslissen met betrekking tot 
de heropening van de sportscholen. Als ze de Volkskrant lezen is er weinig hoop, OMT 
adviseert kabinet sportscholen voorlopig dicht te houden 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-adviseert-kabinet-sportscholen-
voorlopig-dicht-te-houden~b1015f46/ 
Maar als ze op nu.nl kijken kunnen ze hoop houden, een concreet advies ligt er niet 
https://www.nu.nl/coronavirus/6053815/omt-heeft-nog-geen-concreet-advies-over-
heropening-van-sportscholen.html 
Het grappige is dat beide artikelen zich baseren op hetzelfde NOS bericht: 
De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het 
kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen. Het OMT heeft maandag wel 
gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. Maar de 
wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd 
over wanneer dit kan. Verschillende bronnen binnen het OMT zeggen dat de sportscholen 
nog geduld moeten hebben. 
De Volkskrant heeft dus vertrouwen in “verschillende bronnen”, noemt dat trouwens niet 
maar stelt dat het OMT dit advies gaat uitbrengen, nu.nl blijft voorzichtig, geeft aan dat er 
nog geen beslissing is genomen, en meldt niet dat er “verschillende bronnen” zijn die 
aangeven dat het nog wel even gaat duren voor de sportscholen weer open mogen. 
Vroeger had je “Kremlin watchers” die berichten van de Sovjet overheid probeerden te 
interpreteren. 
Tijd voor goede OMT watchers. 
 
Als het aan mij ligt (en gelukkig voor Nederland en mijzelf is dat niet zo) zou ik veel meer aan 
de veiligheidsregio’s overlaten. Afhankelijk van de actuele situatie, het aantal besmettingen 
gedurende de afgelopen week. Hierbij het overzicht van het aantal geconstateerde 
besmettingen van de afgelopen week per gemeente (plaatje uit de RIVM cijfers van 
gisteren) 

Mij lijkt het dat in de Noordelijke provincies 
er meer ruimte is om te experimenteren met 
opening van sportscholen vergeleken met 
bijvoorbeeld de Achterhoek. 
 De ene sportschool is de andere niet, op 
plaatselijk of regionaal niveau kan ook beter 
maatwerk worden geleverd. 
Opening van sportscholen heeft geen 
uitstraling naar andere regio’s. Dat in 
tegenstelling tot de horeca, dat zal als 
ongewenst bijeffect hebben dat er verkeer 
gaat ontstaan vanuit de gebieden waar deze 
gesloten is naar die gebieden die “open” zijn 
(zoals indertijd de Belgen naar Zeeuws 
Vlaanderen kwamen). 
Dus maatregelen die uitgaan boven alleen 

regionale effecten, zoals de horeca open of dicht, blijven aan de regering (en dus advies van 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-adviseert-kabinet-sportscholen-voorlopig-dicht-te-houden~b1015f46/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-adviseert-kabinet-sportscholen-voorlopig-dicht-te-houden~b1015f46/
https://www.nu.nl/coronavirus/6053815/omt-heeft-nog-geen-concreet-advies-over-heropening-van-sportscholen.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6053815/omt-heeft-nog-geen-concreet-advies-over-heropening-van-sportscholen.html
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het OMT). Wat in het kader van de sportscholen wel zou helpen is dat het OMT (zoals 
beloofd) met een advies komt met betrekking tot de aerosolen. Er is een rapport beloofd, 
dat zou er zo langzamerhand moeten komen. Bij Op1 ging het over die aerosolen en 
aiconditioning, met natuurlijk Ab Osterhaus, de virologus universalis zoals de NRC hem in 
een TV recensie noemde. Voorlopig gaat hij, als risico-groeper, niet vliegen. 
Hij blijkt ook schapen te houden zodat hij commentaar mocht leveren op de moordende 
wolf. Osterhaus had zijn schapen achter schrikdraad, en mede dankzij Op1 heeft hij zijn 
schaapjes nu wel op het droge, 
 
Dat het aantal besmettingen (per 100.000 bijvoorbeeld) niet uitsluitend bepalend is voor de 
beoordeling van een regio bewijst een artikel over Rijssen in Twente (Tubantia, van Huub, 
zie PDF). 
Het relatief groot aantal besmettingen daar werd veroorzaakt door enkele grote families 
waar meerdere gezinsleden ziek werden. Als hiervoor wordt gecorrigeerd is er geen groot 
verschil met andere gemeentes. 
 
Ik had al wel eens gezien dat je in China niet alleen bekeuringen kunt krijgen bij 
verkeersovertredingen en andere overtredingen, maar ook dat een puntensysteem wordt 
bijgehouden, dat niet alleen kan leiden tot hogere boetes (zoals bij ons) maar ook tot 
achteruitstelling als het gaat om bijvoorbeeld huisvesting. 
Het lijkt erop dat dit principe verder wordt uitgerold naar bijvoorbeeld een al dan niet 
gezonde levensstijl (link via Niek) 
https://en.pingwest.com/a/6756 
 
Als het gaat om een gezonde levensstijl in China horen daar ook eetgewoontes bij. Een 
algemeen geaccepteerde gewoonte is het eten delen (met de stokjes), al dan niet met de 
“lazy Susan” erbij (kende dit niet maar dit blijkt de grote draaitafel te zijn). 
Er schijnen nu restaurants te zijn die 2 paar stokjes aanbieden, 1 paar om het eten te 
verzamelen en de ander om het op te eten. Het gebruik van 2 paar stokjes wordt echter als 
een belediging van je gasten gezien. Om je daar weer uit te redden kun je steeds aangeven 
dat je je niet helemaal goed voelt, en je gasten dus juist beschermen. Waar heb ik dit in 
ander verband vaker gehoord? In dit krantenartikel wordt ook nog even ingegaan op de 
Franse gewoonte als standaard begroeting op de wang te zoenen. 
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-
chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coron
avirus-
briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191b
c45461705d 
 
Vanaf 6 mei kan personeel dat werkt in kinderopvang en basisschool zich laagdrempelig 
laten testen. Van 6-25 mei kon bij 2,8% van de mensen met klachten ook virus worden 
aangetoond. In totaal zijn 99 personen besmet, ca 5 per dag waarvan 1 in het ziekenhuis is 
gekomen. Het aantal meldingen is ca 200 per dag, wat nog flink zal oplopen als iedereen 
getest kan worden. Dan lijkt 5 per dag niet hoog. 
 

https://en.pingwest.com/a/6756
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191bc45461705d
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191bc45461705d
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191bc45461705d
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191bc45461705d
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/asia/china-coronavirus-chopsticks.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200526&instance_id=18830&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124450261&segment_id=29230&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191bc45461705d
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De NRC heeft een stuk over groepsimmuniteit. In de diverse landen valt het percentage dat 
antilichamen heeft gevolgd zwaar tegen, voor wie dit gevolgd heeft, niet echt een verrassing 
(ook een PDF van Huub). 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/26/immuniteit-komt-tergend-traag-a4000872 
Grote vraag (en hoop) blijft dat antilichamen niet de enige factor zijn bij de 
groepsimmuniteit 
 
Van Roelf Backus een verrassend actueel affiche uit de tijd van de Spaanse Griep (zie PDF) 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/26/immuniteit-komt-tergend-traag-a4000872
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Coronajournaal 28 mei 
 
Vandaag (weer) een dag Urk, o.a. ter voorbereiding van een TV opname van omroep Max. 
De bedoeling is dat ze opnamen komen maken (ik heb begrepen maar 3 minuten). En dat ze 
graag wat over de griep willen opnemen. We hebben veel materiaal dat de farmaceutische 
industrie aan artsen en apothekers hebben opgestuurd, van ca 1945-1990. Daarom vandaag 
een selectie gemaakt, en niet veel tijd om de corona ontwikkelingen te volgen. Maar Niek 
en vooral Huub hebben weer het nodige opgediept. 
 
Esmee van 9, Aigremont bij Parijs gaat weer naar school, maar het is wel heel beperkt. Er 
mogen maximaal 11 kinderen in de klas vanwege de 1,5 m afstand, en omdat van de 11 er 9 
zijn waarvan de ouders een “vitaal beroep” hebben, mag ze alleen op maandag naar school, 
afgelopen maandag voor het eerst, maandag a.s. is het 2de Pinksterdag dus dat schiet niet 
echt op. De Nederlandse sectie op de Internationale school (2x halve dag) werkt nog steeds 
on-line, dat geldt ook voor het Lycée van Arthus (13 jaar). 
Vanaf 2 juni is de verwachting dat ook voor de regio Parijs enkele versoepelingen komen, de 
rest van Frankrijk zal dan volledig “groen” zijn, wat betekent o.a. alle scholen weer open en 
openstelling horeca (voor Parijs en omgeving alleen de terrassen open). 
Goed nieuws is dat Frankrijk waarschijnlijk vanaf 15 juni de grenzen weer opent. 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5136431/frankrijk-vakantie-
coronamaatregelen-persconferentie 
 
Een artikel in Trouw met als titel “achteraf had carnaval misschien geschrapt moeten 
worden” lijkt niet echt interessant maar geeft toch wel een goed beeld van het allereerste 
begin van de corona crisis in Nederland: 
https://www.trouw.nl/binnenland/achteraf-had-carnaval-misschien-geschrapt-moeten-
worden-maar-achteraf-is-het-makkelijk-praten~b546f9f0/ 
 
Van Huub een artikel in Tubantia (AD): Duizenden patiënten houden klachten na corona: 
‘Sommige mensen kunnen geen 2 meter meer lopen’ 
Een longarts die veel problemen ziet na een corona infectie, zie PDF. 
 
Van de KNMP komt een stuk hoe apotheken “corona-proof” gemaakt kunnen worden 
https://www.knmp.nl/downloads/Handreikinganderhalvemeterapotheek.pdf 
 
Wat mag wel of niet na maandag, dat is het onderwerp van een krantenartikel in de 
Tubantie (AD), van Huub (zie PDF): Met wie mag je op het terras zitten? En zes andere 
prangende coronavragen voor na 1 juni. 
 
De (niet) werkzaamheid van hydroxychloroquin blijft de wetenschappelijke wereld 
bezighouden. Van Niek kreeg ik onderstaande link van The Guardian. 
https://www.theguardian.com/science/2020/may/28/questions-raised-over-
hydroxychloroquine-study-which-caused-who-to-halt-trials-for-covid-19 
Het gaat om een artikel uit The Lancet, die de verschillende behandelingen bij corona (geen 
geneesmiddel, (hydroxy)chloroquine met of zonder macrolide. Het is geen dubbel-blind 
onderzoek, het is een bij elkaar zetten van alle beschikbare gegevens. Resultaat is dat geen 
enkele geneesmiddelcombinatie een positief effect geeft (juist meer overlijdensgevallen). 
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Vanuit Australië komt kritiek op deze studie, omdat de gegevens uit Australië niet door 
Australische onderzoekers bevestigd konden worden: 
Het bleek dat de gegevens van een Aziatisch ziekenhuis als Australisch is geboekt. Bij 
navraag kon er geen helderheid worden gegeven over ziekenhuizen vanwege privacy 
problemen. Een voorbeeld van een te vroeg gepubliceerde studie? Hier de publicatie in the 
Lancet: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-
6/fulltext?utm_source=AusSMC+mailing+list&utm_campaign=a5c0a299a0-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_26_03_00&utm_medium=email&utm_term=0_90d9431cd5-
a5c0a299a0-126967137 
 
In The Lancet een Nederlands onderzoek over aerosols. Ik heb al heel wat filmpjes gezien 
van krachtige niesbuien die met tegenlicht zijn opgenomen dus is het niet verrassend dat er 
druppels van allerlei groottes ontstaan. Waar het om gaat is of er ook voldoende infectieus 
corona virus mee wordt overgedragen, en daar geeft deze studie geen antwoord op (alleen 
fysisch gericht). Wachten is op bijvoorbeeld testen met fretten (of nertsen….) 
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30245-9/fulltext 
 
Bij Nieuwsuur vanavond (pak ik nog mee, voordeel van een laat journaal) een item over 
Zweden. Een gemengd beeld, een restauranthouder die liever had gehad een tijd dicht en 
dan weer starten in plaats van nu al lange tijd met 60-70% omzetverlies te maken te 
hebben. Ook een stomerijhouder die klaagt dat nu er zo weinig naar kantoor wordt gegaan, 
de omzet sterk achterblijft. Maar ook een verkoper van shirts met een afbeelding van 
Tegnell (de Zweedse van Dissel) die nog steeds erg populair is. Opvallend is wel dat het erop 
lijkt dat het beleid geheel van Tegnell komt en de regering onzichtbaar is. 
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Coronajournaal 29 mei 
 
Gisteren had ik een artikel uit de Tubantia (AD), “Duizenden patiënten houden klachten”, 
vandaag staat in de NRC een uitgebreider artikel over dit onderwerp. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/28/soms-heeft-covid-19-een-venijnig-lange-staart-
a4001143 
De voornaamste klacht is ernstige vermoeidheid na de geringste inspanning. Het gaat om 
vrij grote aantallen: 
In Cals’ praktijk zijn er zo’n vijf. Met pakweg tienduizend huisartsen in Nederland, zou het 
om vele duizenden mensen kunnen gaan. En die vormen niet alleen medisch, maar ook 
economisch een mogelijk probleem. 
Het zijn opvallend vaak gezonde, jonge, sportieve mensen, zeggen beide huisartsen. „Zij 
merken vaak een enorme terugval in hun conditie, ze knappen maar niet op. Als je gewend 
bent om lekker door te stappen of aan hardlopen te doen, dan is het verschil enorm.” 
De ernst van de klachten lijkt gerelateerd aan de ernst van de symptomen bij het begin van 
de infectie. Het artikel refereert aan een website, demedischspecialist.nl, en hier staan een 
hele serie leidraden die hebben te maken met corona: 
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden 
Voor patiënten die herstellende zijn (niet van de ic) is er de volgende leidraad 
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20Nazorg%20COVID-
19.pdf 
Er is ook een leidraad voor patiënten die van de ic komen. 
Er zijn in de leidraad weer diverse doorverwijzingen naar links, o.a. die naar het longfonds 
https://coronalongplein.nl 
 
Van Huub een artikel (zie PDF) uit de Tubantia: ZGT in Almelo voorop in behandeling ic 
patiënten: uitstekende kans op overleven. 
De sterfte op de ic was gemiddeld 30%, in Almelo was dat 4%. Een opvallend verschil. Een 
reden is dat in Almelo niet zo snel wordt opgegeven, er ligt nog 1 patiënt op de ic en die ligt 
er al 50 dagen. Er is al snel gestopt met chloroquine, en de buikligging is soms meer dan 24 
uur volgehouden. De vraag is wel of zo’n lange behandeling op de ic zinvol is. 
 
Bij Op1 mocht Daniel Bonn zijn onderzoek naar aerosolen komen toelichten, gepubliceerd in 
The Lancet. Ik had het gisteren al gerefereerd, met de kanttekening dat dit een fysisch 
verhaal is, waarbij het de vraag is of er infectieus materiaal in voldoende hoeveelheden 
meekomt om besmetting te veroorzaken. Bonn klaagde dat de virologen geen belangstelling 
voor zijn werk hebben, maar dat zal om deze reden zijn. 
Dit wordt bevestigd door een artikel vandaag verschenen in Trouw (van Huub, zie PDF). 
Hierin mag een andere fysicus, Dethlef Lohse van Universiteit Twente, Bonn steunen 
Lohse wijst op de vele studies die laten zien hoe ver de aerosolen kunnen reiken, ook zonder 
het duwtje in de rug van de ventilator. Niet alleen met hoesten, maar ook door te spreken, 
schreeuwen of zingen kunnen besmette personen het virus middels kleine druppeltjes 
verspreiden. “U zult mij voorlopig ook niet in een restaurant aantreffen. Zeker niet in 
Nederland, waar mondkapjes in de openbare ruimte niet verplicht zijn. 
Hoe Lohse het gebruik van mondkapjes in een restaurant ziet is me niet helemaal duidelijk, 
alleen voor het bedienend personeel? 
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Trouw laat vervolgens de virologen Andreas Voss en Marion Koopmans aan het woord die 
vooralsnog de aerosolen niet als een belangrijke infectiebron zien. Belangrijk argument 
daarbij is dat de 1,5 meter goed heeft gewerkt. 
Ook de Volkskrant heeft een artikel over aerosolen en ventileren, met een soortgelijke 
conclusie als het verhaal in Trouw: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ventileren-het-wondermiddel-tegen-
corona~b53e50ba/ 
Waar blijft het RIVM-rapport, beloofd door van Dissel? 
 
Zuid-Korea beleeft een tweede besmettingsgolf, een paar weken geleden vanwege 
barbezoek, nu wegens een magazijn waar in totaal 87 gevallen zijn geconstateerd. Als 
gevolg daarvan zijn honderden scholen gesloten. Wij hebben hier ca 200 gevallen per dag, 
en als na 1 juni de drempel om te testen omlaaggaat, zal dat cijfer nog hoger zijn. In Zuid-
Korea gaat het nog steeds om uitroeiing, wij accepteren een zeker besmettingsniveau. 
https://www.nu.nl/coronavirus/6054576/honderden-scholen-in-zuid-korea-dicht-vrees-
voor-nieuwe-besmettingsgolf.html 
 
De oversterfte als maat voor het aantal corona doden is de meest objectieve maatstaf. De 
Volkskrant heeft een ranglijst 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-de-eerste-golf-waar-was-de-sterfte-het-
hoogste~b70c7945/ 
Nederland staat in dit lijstje in de middenmoot, Zweden staat net boven ons, de VS nog 
onder. Gezien de ophef over de 100.000 doden in de VS toch wel opmerkelijk. In de NY 
Times en Washington Post zie ik dit soort plaatjes niet veel, wel (NY Times) een hele 
voorpagina met namen van corona doden. 

 
 
Ik was het al weer vergeten, maar in dit artikel van de NRC staat het, bij klachten blijf je 
thuis, maar bij lichte klachten moeten zorgmedewerkers toch aan het werk (tot 15 april, 
daarna worden zorgmedewerkers met lichte klachten getest en mogen pas werken als de 
test negatief uitvalt). Dat zal waarschijnlijk later als de grootste fout worden gezien. Door 
sluiting van veel sectoren waren veel oud-medewerkers in de zorg beschikbaar, maar voor 
zover ik weet is daar niet massaal beroep op gedaan. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/28/toen-de-testen-eindelijk-kwamen-was-het-halve-
verpleeghuis-besmet-a4001211 
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Coronajournaal 31 mei 
 
Ik ken eigenlijk geen vergelijkingen van de corona crisis met de tweede wereldoorlog, maar 
gezien deze column van Julien Althuisius in de Volkskrant wordt die wel gemaakt 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nee-het-coronavirus-is-niet-onze-
oorlog~b053a177/ 
Hij noemt een dominee uit Heerde die bij Omroep Gelderland deze vergelijking zou hebben 
gemaakt, en inderdaad: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2449255/Dominee-Heerde-Corona-maakt-hier-
meer-slachtoffers-dan-Tweede-Wereldoorlog 
In Heerde zijn 60 mensen overleden aan corona, in de hele 2de Wereldoorlog 20 volgens de 
dominee, het “lijkt alsof er een bom is gevallen”. 
Hij sprak dit uit als overdenking op 10 mei, we zagen toen de invasie niet aankomen, en nu 
zagen we het virus ook niet aankomen. 
De uitzending op Omroep Gelderland werd besloten met een uitvoering van het koor De 
Lofzang uit Heerde. 
 
Ditzelfde koor wordt prominent genoemd in een artikel van Maarten Keulemans in de 
Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zingen-dansen-schreeuwen-hoe-het-coronavirus-
op-hol-slaat-via-superverspreiders~b153a217/ 
Ik ken het verhaal van het koor in Amsterdam (Passion), en dacht Heerde vooral in de 
zorginstellingen was getroffen, maar tijdens een repetitie op 9 maart van het 80 koppige 
mannenkoor moet er een “superspreading” zijn gebeurd. Ongeveer de helft werd ziek en 6 
zijn overleden. 
In het artikel duikt een ander getal op dan de R, namelijk de k. Waar de R een gemiddelde is, 
R=2 betekent gemiddeld dat 1 patiënt 2 andere infecteert, is k een maat voor de spreiding. 
Is de k heel groot dan zal er weinig spreiding zijn in het aantal, maar is de k heel klein dan 
besmet een klein percentage een groot aantal personen. Voor corona is f erg klein, en denkt 
men dat 1 tot 10% van de geïnfecteerden ca 80% van de nieuwe gevallen. 
Behalve het koor van Heerde komen ook andere buitenlandse koren aan bod, en bekende 
zaken als de skibar in Kitzloch en het carnaval. 
 
Een jaar geleden is een artikel verschenen dat ingaat op het verschil in deeltjes dat wordt 
verspreid door zacht of luid spreken (50 keer meer), maar dat ook heeft vastgesteld dat er 
“superspreaders” zijn: 
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z 
Dit is dus echt van een onderzoek van 1 jaar geleden: 
These results suggest that other unknown physiological factors, varying dramatically among 
individuals, could affect the probability of respiratory infectious disease transmission, and 
also help explain the existence of superspreaders who are disproportionately responsible 
for outbreaks of airborne infectious disease. 
 
Als bij (luid) spreken al zo veel deeltjes worden gegenereerd, is de oplossing om allemaal in 
de leer te gaan bij doventolk Irma. 
Hoe zou de verspreiding van het corona virus zijn bij doven? 
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We blijven nog even in Heerde bij verpleeghuis Brinkhoven. Niet alle verpleeghuizen zijn 
bereid opening van zaken te geven voor wat er allemaal gebeurd is maar dat geldt niet voor 
dit verpleeghuis. In de Volkskrant staat een uitgebreid verhaal, het geeft een goede indruk 
van wat er gebeurt wanneer zoveel bewoners tegelijk geïnfecteerd raken. Het is dan 
kennelijk onmogelijk op een normale manier aan extra personeel te komen, hulp van het 
leger was nodig: van de 73 bewoners overlijden 24 tussen eind maart en begin april. 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/slagveld-achter-gesloten-deuren~v386856/ 
 
Van Janine, lid van het Overijsels Russisch Vrouwenkoor kreeg ik een bericht dat erop wijst 
dat binnen de koorsector wordt nagedacht hoe weer gestart kan worden. 
https://koornetwerk.nl/koorsector-is-er-klaar-voor-samen-zingen-kan-en-ook-veilig/ 
Er wordt verwezen naar een stuk van de Nationale Opera. Als dat moet worden 
aangehouden wordt het wel lastig, minstens 3 meter van elkaar, en per zanger een volume 
van 30 kubieke meter. Er wordt ook naar een Duits document verwezen, en daar gaat het 
om minimaal 2 meter van elkaar. 
Dit Duitse document ziet er “gründlich” uit, en geeft ook informatie over blaasinstrumenten. 
Dwarsfluit en blokfluit geven de meeste problemen. 
 
Het onderwerp van de column van Rosanne Hertzberger is niet echt verrassend. Het gaat 
over de zoektocht naar een geneesmiddel, waarbij “oude” geneesmiddelen worden getest 
op werkzaamheid tegen het corona virus. Ze denkt dat Trump met zijn (hydroxy)chloroquin 
de zaak geen goed doet heeft gedaan. Los daarvan moeten we niet teveel verwachten van 
die zoektocht, met influenza is het ook niet echt iets geworden. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/30/de-medicijnkast-zit-boordevol-beloftes-a4001289 
Remdesivir noemt ze, en de fabrikant Gilead die mogelijk veel wil verdienen aan dit middel. 
Grappig is dat Abbvie als lichtend voorbeeld wordt genoemd omdat het een patent van een 
HIV middel heeft opgegeven. Bij de afsplitsing van Abbvie van Abbott heb ik nog een tijdje 
voor Abbvie gewerkt. Het middel waar Abbvie groot mee is geworden, Humira, therapie bij 
reuma kostte ca 30.000 euro per patiënt. Toen het patent verliep ging de prijs 80% omlaag. 
 
In betrekkelijke stilte wordt er gewerkt aan een app 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/29/ministerie-test-corona-app-regionaal-a4001318 
Waarom wordt er niet gewerkt aan een Europese app? Als we straks op vakantie gaan lijkt 
me dat toch handiger. 
 
In dit artikel van de Washington Post gestuurd door Huub wordt ingegaan op wat er in het 
restaurant gebeurt, met nadruk op de keuken. 
https://www.washingtonpost.com/outlook/restaurants-kitchen-covid-
safety/2020/05/29/fa8f3fd4-a133-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html 
Ik heb nooit in een restaurant gewerkt, en denk dat wat je ziet in een open keuken, nog 
goed afsteekt vergeleken met een dichte. Maar ook in die open keuken zie je dingen die je 
liever niet ziet. Wat vergeleken met de VS mogelijk hier beter gaat is dat in de VS de gasten 
zeer gesteld zijn op snelheid. Ook blijkt een groot deel van de medewerkers in de VS niet 
verzekerd te zijn tegen ziektekosten, en worden ze ook niet doorbetaald bij ziekte, wat een 
stimulans is om door te werken bij klachten. 
 
Van Huub heb ik diverse PDF’s toegestuurd gekregen, zoals 
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Ziekenhuizen gaven massaal omstreden malaria middel. Interessant, omdat er ook 
ziekenhuizen zijn geweest die (hydroxy)chloroquine niet hebben gegeven (Tubantia / AD). 
Aerosolen: volgens de experts komen ze overal. Maar ze doen niks, zeggen virologen.  
Door de berichten over de koren en superspreading in het algemeen, lijkt het alsof de 
aerosolen nu definitief als mede-oorzaak van infecties zijn geaccepteerd. Dat is dus niet het 
geval, volgens dit artikel in Trouw 
Waar dreigt het corona gevaar wel en waar niet. In 10 punten wordt aangegeven waar je 
wel en waar niet op moet passen. Over het algemeen wel bekend, buiten beter dan binnen, 
zorg binnen voor ventilatie, supermarktbezoek is niet echt een probleem. 
Aan het artikel werkt een ventilatie expert mee, en is het geen wonder dar hieraan veel 
aandacht wordt gegeven. Hij wil er zelfs zijn eigen huis onder verwedden dat aerosols en 
slechte ventilatie de hoofdrol spelen bij “super spreading events”. Dus in tegenspraak met 
het artikel zoals hierboven genoemd (Tubantia / AD). 
Van Huub ook een artikel in PDF dat veel MB’s telt en ik niet doorstuur omdat ik al heel wat 
MB’s nu meestuur, wie het wil lezen stuur ik het door. Het is zeker een interessant artikel 
over de leerervaringen op de ic van Medisch Spectrum Twente. Het artikel geeft zelf een 
samenvatting. 
1. Door gebrek aan kennis, ervaring en affiniteit was niet iedereen even geschikt als hulp op 
de 
intensive care. 
2. Noodgedwongen moesten beademingsmachines van de operatiekamers worden 
gebruikt, 
maar ze waren niet echt geschikt. 
3. De zeer beperkte mogelijkheid tot bezoek had eerder verruimd kunnen worden. 
4. Mogelijk verklaart het gebruik van het malariamiddel chloroquine dat patiënten extreme 
angst 
hadden na ontwaken. 
5. Selectie aan de poort zorgde mede voor de lage sterfte op de ic. 80-plussers werden niet 
opgenomen. 
6. Vervoer van patiënten naar Duitsland was misschien niet nodig geweest. 
 
Een methode om vroeg een corona besmetting vast te stellen is door analyse van 
rioolwater. Al bij 1 besmetting op 100.000 is al een signaal te zien. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/29/de-coronapandemie-laat-zijn-sporen-na-in-het-
riool-a4001262 
Ik wist niet dat deze methodiek ook wordt gebruikt voor de vroege opsporing van polio in 
gebieden van de “bible belt” (bijbel gordel volgens deze site): 
https://www.rivm.nl/polio-eradicatie-enterovirussurveillance-en-poliovirusdetectie-in-
nederland-in-2015 
 
Een redelijk genuanceerd artikel over de antivaxers in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/willen-de-antivaxers-nu-wel-een-vaccin~bfaa8fc78/ 
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Al mag er weer veel meer, behorend tot de risicogroep houd ik de gewone routine aan, 
tussen de middag een wandeling met de hond, al een tijdje geen excuushond meer. 
En de GGD hoeft ook niet gebeld te worden. 
 
In dit artikel van The Guardian, gestuurd door Niek, wordt een schatting gemaakt hoeveel 
procent van de bevolking wel geïnfecteerd raakt, maar geen symptomen vertoont 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/30/could-nearly-half-of-those-with-covid-
19-have-no-idea-they-are-infected 
De studies die er zijn geven een wijde range, de beste studie lijkt die in Italië, Vo, te zijn 
waar een heel dorp getest is op virus met PCR. Hieruit bleek dat van degenen die positief 
testten, 43% geen symptomen ontwikkelde. Hoe het met de vorming van antilichamen is, 
heb ik niet kunnen vinden. 
In bovengenoemd artikel is ook een referentie naar een publicatie van Science Media Centre 
van 27 januari, waar diverse deskundigen commentaar leveren op mogelijke 
asymptomatische besmetting. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-reports-that-the-china-
coronavirus-may-spread-before-symptoms-show/ 
Vele maanden later zijn we nog niet veel wijzer moet de conclusie zijn. Nog steeds is het 
onduidelijk hoeveel personen die asymptomatisch zijn, bijdragen aan besmettingen. En of 
Zweden ondanks het lage percentage met antistoffen toch op de goede weg is. 
 
Science Media Centre geeft afgewogen meningen, van deskundigen die zeker niet altijd 
dezelfde mening verkondigen. Reden om nog eens naar recente posts op Science Media 
Centre te kijken 
https://www.sciencemediacentre.org/tag/COVID-19/ 
Een expert reaction van 27 mei gaat over de uitbraak op een cruise schip, waarbij zelfs 81% 
van de geïnfecteerden asymptomatisch was. De expert in kwestie wil nog geen conclusies 
trekken maar wacht op antilichaam tests. 
 
Het zal toeval zijn maar bij wat ik vandaag binnenkreeg van mijn correspondenten waren 
veel berichten over vaccins en geneesmiddelen. Ik houd de volgende indeling aan: vaccins 
en geneesmiddelen, en deze kunnen weer verder worden onderverdeeld. Voor vaccins heb 
ik dat al een paar keer gedaan, daar is ook genoeg literatuur over. Voor de geneesmiddelen 
heb ik nog niet een indeling gezien, hierbij een voorstel 
Geneesmiddelen die werken op het virus zelf. Voorbeelden zijn remdesivir dat werkt op de 
kopieerfunctie van het virus, en antilichamen die verhinderen dat het virus de cel 
binnendringt. Deze laatste kunnen van bloeddonoren komen, of zijn op andere wijze 
gemaakt 
Geneesmiddelen die de symptomen bestrijden. Dat kan zijn de “overdreven” 
immuunrespons, maar ook geneesmiddelen die bijvoorbeeld de bloedstolling in haarvaatjes 
van de longen tegengaan. 
Als eerste een overzichtsartikel (gestuurd door Menno van Leeuwen) van zowel vaccins als 
geneesmiddelen 
https://www.huffpost.com/entry/what-we-know-covid-19-treatments-
vaccines_l_5ed13515c5b68425659dbf34?guccounter=1 
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Het is een beetje een rommelig verhaal. Nieuw voor mij is de intraveneuze toepassing van 
vitamine C, waardoor veel hogere bloedspiegels ontstaan dan normaal. 
Het komt van het Linus Pauling Institute de Universiteit van Oregon. Linus Paulin is 
Nobelprijs winnaar (fysica) maar is later de biochemie kant opgegaan en vitamine C was 
voor hem een “panacee”, hij publiceerde in 1970 het boek Vitamin C and the common cold. 
Het Linus Pauling Institute houdt de interesse voor vitamine C kennelijk nog steeds levend. 
Ze refereren wel naar enkele klinische studies die nu lopen: 
https://lpi.oregonstate.edu/COVID19/IV-VitaminC-virus 
Als ik aan Pauling denk, komt automatisch Isaac Newton bovendrijven. Na zijn geweldige 
ontdekkingen op het gebied van de mechanica en optica heeft hij vele jaren besteed aan de 
onzin van de alchemie. En zo zijn er wel meer voorbeelden van geniale figuren op een 
bepaald gebied en dilettant op een ander. 
Al eerder heb ik het hier gehad over de antilichamen die onderzoeksgroepen van Utrecht en 
Amsterdam nog in de vriezer hadden voor SARS-1 en waarbij er ook een was die voor COVID 
werkt. We konden alles op de voet volgen: het werkt op cellen, dan: het werkt bij hamsters 
en nu dan een contract met een “grote Amerikaanse farmaceut”. De naam mocht Grosveld 
(Rotterdam) nog niet noemen: 
https://www.nporadio1.nl/gezondheid/24166-nederlands-coronamedicijn-in-
massaproductie 
In de video vertelt hij dat de volgende proef een test in apen wordt (veiligheid), als 
voorbereiding op een fase 1 test bij de mens. 
De antilichamen zijn geïsoleerd uit transgene muizen, die menselijke antilichamen 
produceerden. De opschaling van de productie lijkt me nog niet zo eenvoudig, via muizen is 
inefficiënt, en ook het klinisch onderzoek zal wel even duren zodat de 6 maanden tot 
introductie wel erg optimistisch zijn. 
In The Guardian een artikel (gestuurd door Menno van Leeuwen) van 5 potentiële 
geneesmiddelen die nu getest gaan worden 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/01/uk-hospitals-trial-five-new-drugs-
search-coronavirus-treatment?CMP=Share_iOSApp_Other 
Alle 5 zouden moeten werken op de longen. Van de 5 zijn er 3 die de overreactie van het 
immuunsysteem moeten verminderen, 1 stimuleert de immuunreactie en 1 moet de 
bloedstolling in de haarvaatjes verminderen. 
Bij 2 van de 5 gaat het om geneesmiddelen die al op de markt zijn, zoals de heparine tegen 
de bloedstolling (gegeven als inhalatie). De andere 3 lopen al klinische proeven of waren 
deze gepland voor andere indicaties. 
 
In België is er een aparte groep die zich bezighoudt met de exit strategie (GEES: Groep van 
Experts belast met de Exit Strategie), voorzitter daarvan is Erika Vlieghe. In De Morgen een 
interview met haar, zie PDF gestuurd door Huub. 
De groep had geadviseerd om de versoepelingen per 2 weken door te voeren, om te kunnen 
zien wat het effect is van individuele maatregelen, maar dat is per week geworden. (Wordt 
er naar de GEES geluisterd? We worden gerespecteerd is het antwoord. 
In een groot deel van het interview wordt teruggekeken op de afgelopen maanden, met 
veel overeenkomsten met Nederland. (verpleeghuis problemen). En met de typisch 
Belgische problemen waarbij het gewest voor het ene deel van het ziekenhuis 
verantwoordelijk is en de federale overheid voor het andere. 
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Het zal op veel plaatsen goed zijn verlopen, de versoepeling op 1 juni, maar enkele 
incidenten vallen op (en dan heb ik het maar niet over het buitenland, met de 
demonstraties in de VS als “hoogtepunt”). 
Hier in Nederland hadden we de miscalculatie van Amsterdam, in plaats van honderden 
kwamen er duizenden naar de Dam. En in een café in Brabant dansten ze de polonaise 
(binnen). Ze moeten een hek om Brabant zetten, was nog een milde reactie op de social 
media. Arjan Lubach sloot niet uit dat het één grote familie was. 
Vraag is hoe hierop te reageren. Café’s die zich niet aan de regels houden kunnen (tijdelijk) 
worden gesloten, dat lijkt me eenvoudig te regelen. 
Wat betreft de demonstratie is een inschattingsfout gemaakt, als van tevoren duidelijk was 
geweest dat er zó veel mensen zouden komen had de Dam afgezet kunnen worden. Toen 
deze vol mensen stond begrijp ik wel dat er niet is ingegrepen, we kunnen zien in de VS dat 
dit niet echt verstandig is. Opvallend vond ik wel dat veel demonstranten mondkapjes 
hadden, zij hadden toch wel een afweging gemaakt waarbij ook de verspreiding van het 
virus een rol speelt. 
 
Wat zal het effect zijn op de verspreiding van het virus? Ik verwacht van beide 
gebeurtenissen geen belangrijk negatief effect. De meeste kans op besmetting lijkt me in 
het Brabants café omdat dat binnen was, maar het gaat om een kleine groep, en komen 
allen uit één dorpsgemeenschap. 
Tijdens de Dam manifestatie waren er natuurlijk veel meer mensen, maar buiten is de kans 
op besmetting klein en een groot deel leek met die mondkapjes zich wel bewust van de 
risico’s. Een “super spreading” gebeurtenis lijkt mij niet waarschijnlijk. 
 
Als er naar aanleiding van de Dam demonstratie een uitbraak komt, zullen naar ik aanneem 
weinig mensen uit de risicogroepen ziek worden en zal het beroep op de gezondheidszorg 
niet groot zijn. Nogmaals, ik een popconcert met 1000 man publiek zie ik eerder gehouden 
worden dan een bridgewedstrijd van 100. 
 
De Italiaanse dokter Zangrillo claimt dat het virus, in elk geval in Italië, “klinisch niet meer 
bestaat”. Als oorzaak noemt hij dat het aantal ziekenhuisopnames dramatisch is gedaald, en 
dat virus “load” in de gevallen waarbij nog wel een infectie heeft plaatsgevonden, heel laag 
is en de ziekteverschijnselen mild. 
In de NY Times staat een kritisch artikel over zijn bevindingen, dat Huub me zond, Experts 
dispute reports that corona virus is becoming less lethal. Zie PDF. 
Gisteren had ik een item over Science Media Centre (SCM), en hier staat ook een reactie op 
Zangrillo: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-comments-reported-in-the-media-
by-prof-alberto-zangrillo-about-the-covid-19-virus-in-italy/ 
Meest interessante opmerking vind ik dat de gemiddelde leeftijd van degenen die positief 
testen in Italië, steeds verder aan het dalen is. Dat op zich is al een reden dat de “impact” 
van het virus daalt. Zou interessant zijn om te achterhalen wat de oorzaak is van die daling. 
Betekent het dat de risico-groepen zich beter aan de afstandsregels houden, of is de 
oorzaak een ruimer test-regime? Waarschijnlijk spelen beide een rol. 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-comments-reported-in-the-media-by-prof-alberto-zangrillo-about-the-covid-19-virus-in-italy/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-comments-reported-in-the-media-by-prof-alberto-zangrillo-about-the-covid-19-virus-in-italy/


231 
 

Een andere reden kan zijn dat door het verruimde testregime ook de mildere gevallen 
worden meegenomen, wat ook weer de indruk kan geven dat het virus verzwakt. 
Ook een seizoenseffect wordt geopperd: minder infecties binnen, meer buiten. Buiten met 
een kleinere initiële “load” met een milder verloop als gevolg. 
Omdat de genetische veranderingen van het virus niet noemenswaardig zijn is het verhaal 
van Zangrillo volledig ontkracht. 
 
In The Lancet staat een artikel dat alle informatie uit de literatuur heeft verzameld wat 
betreft afstand houden, maskers en oogbescherming. Het is gesponsord door de WHO en 
lijkt me op dit moment “stand van de techniek”. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31183-1/fulltext 
De auteurs van het artikel geven zelf al aan dat het niet het laatste woord zal zijn op dit 
gebied omdat er nauwelijks studies zijn met corona. Goed vind ik dat ze niet echt een punt 
maken van druppels dan wel aerosolen, daar is niet een scherpe scheiding in te maken. 
Het meest effectief is afstand houden, op 1 meter reduceert dat het aantal gevallen al met 
80%, en niet verrassend, verder weg is de reductie nog groter. De studies lopen tot 2 meter. 
Minder effectief, maar toch wel uiteindelijk positief is het oordeel over maskers (tenminste 
meerlaags), vooral die met filters (N95 wordt genoemd). Minst zeker komt de 
oogbescherming uit de rapporten, het lijkt een mogelijkheid, besmetting van de ogen maar 
is niet aangetoond. 
De studie is gisteren on-line gezet, en gisteren kwam meteen commentaar via de SMC: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-review-of-optimal-physical-
distancing-face-masks-and-eye-protection-to-prevent-spread-of-covid-19/ 
Over het algemeen zijn de opinies van de experts positief over dit artikel. Wat ik mij niet 
realiseerde is dat de echt effectieve maskers als FFP 2wel prima zijn voor de drager maar 
niet voor de omgeving, tenminste één expert meldt 
“One caveat: whilst the study found that respirator masks, such as N95, were most effective 
at protecting the wearer, it did not look at the effect of mask-wearing for protecting other 
people. As this study showed, respirator masks are irritant to the skin (they are designed to 
be worn for short periods then discarded), and other research has shown that most such 
masks are less effective at protecting other people than home-made cloth masks, because 
the respirator contains a one-way valve. For these reasons, a socially responsible citizen 
should be wearing (preferably) a cloth mask or else a standard surgical mask, NOT a 
respirator mask.” 
In mijn vorig journaal had ik geschreven dat Linus Pauling de Nobelprijs had gewonnen voor 
natuurkunde. Helemaal fout dus, zoals Jan Nassy me laat weten: 
Als Urker historievisser kan ik het niet laten je feilbare interne geheugen wat op te frissen. 
Linus Pauling (1901-1994) is niet "pas later" de biochemiekant opgegaan. Hij kreeg in 1954 
de Nobelprijs scheikunde voor zijn werk aan het ophelderen van de structuur van complexe 
verbindingen (o.a.eiwitmoleculen). In 1962 won hij ook nog eens de Nobelprijs voor de vrede. 
Dat hij later in die denkbeelden rond vitamine C verzeild raakte (hij was een van de 
grondleggers van de orthomoleculaire geneeskunde) is een raadsel dat misschien al door een 
goede biograaf of wetenschapshistoricus is verklaard, maar of het dilettantisme is…….., 
Lees het prachtige essay Newtons God en Newtons Gravitatie van Frans van Lunteren (in: 
Theunissen, Hakfoort e.a.: Newtons God en Mendels Bastaarden, Meulenhoff 1997), een 
werkzaam vaccin tegen automatismen! 
Waarvan akte. 
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Een interessant interview met Fauci over vaccins kreeg ik van Huub 
https://www.statnews.com/2020/06/01/anthony-fauci-on-covid-19-reopenings-vaccines-
and-moving-at-warp-speed/ 
Hij denkt dat een vaccin eind dit jaar / begin volgend jaar haalbaar is. Net daarvoor had ik 
Omroep Max aan de lijn ter voorbereiding op de opnames vrijdag, op de vraag hoe lang nog 
een vaccin antwoordde ik nog zeker een jaar. We zullen zien, laten we hopen dat Fauci gelijk 
krijgt. 
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De demonstratie op de Dam blijft de gemoederen danig bezighouden. Dat deze situatie zo 
niet had gemoeten is iedereen het wel mee eens. De vraag blijft, toen duidelijk werd dat het 
aantal deelnemers totaal verkeerd was ingeschat, of, wanneer en hoe er ingegrepen had 
moeten worden. De details komen aan de orde in de gemeenteraad morgen. 
Niet iedereen wacht daarop. Ik wist het niet maar de demonstratie schijnt te zijn 
georganiseerd mede door Kick Out Zwarte Piet dus is het geen wonder dat Wilders het 
aftreden van Halsema eist. En ook horecaondernemers en medisch specialisten zijn boos. Ik 
heb Wilders en de horeca ondernemers nog niet gehoord over de polonaise in het Brabants 
café maar kan zijn dat ik dat heb gemist. 
Intussen is het de vraag wat de gevolgen zullen zijn. De NRC is daar pessimistischer over dan 
de Volkskrant 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/02/zon-grote-groep-is-gevaarlijk-ook-buiten-a4001492 
Virologen in Nederland zijn het erover eens dat massa-bijeenkomsten zoals deze 
onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor een nieuwe opleving van het 
coronavirus in Nederland. 
De Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kan-de-demonstratie-op-de-dam-een-nieuwe-
uitbraak-veroorzaken~bcec48e0/ 
De Volkskrant gaat in op de mogelijkheid van besmetting buitenshuis, heeft een verwijzing 
naar een Britse database waarbij van honderden Europese besmettingen er maar één 
aantoonbaar buitenshuis was. Virologe Feltkamp relativeert dat wel, niet bij alle is duidelijk 
of het binnen of buiten was, maar 
Niettemin is Feltkamp bezorgder over bijeenkomsten binnenshuis. Zoals het Brabantse café 
waar de stamgasten uit pure vreugde dat de kroeg weer open kon de polonaise ging lopen. 
‘Daar snap ik niets van’, zegt Feltkamp. Het café heeft inmiddels excuses aangeboden. 
 
Per dag worden nu ongeveer 100 mensen positief getest, dat betekent 1 op de 180.000 
Nederlanders. Stel dat er nu 10x meer mensen met infectieus corona rondlopen dan is dat 
1:18.000, dan is de kans dat er op de Dam iemand corona had, maar klein. 
Er is flink wat oppositie tegen de 1,5 meter in de open ruimte. Wanneer er over ca een week 
geen enkel verband te leggen valt tussen corona infecties en deze demonstratie dan zal dat 
worden aangegrepen om te “bewijzen” dat deze maatregel overbodig is. Maar gezien het 
kleine aantal mensen dat op dit moment in Nederland geïnfecteerd is bewijst het nog 
helemaal niets. 
Wanneer het wel tot een uitbraak komt, die ik niet verwacht, bewijst dat het nut van de 1,5 
meter. 
 
De algemene commotie over zowel de demonstratie op de Dam, als de polonaise in het café 
bewijst dat de steun voor de “social distancing” nog altijd groot is. Dat het niet altijd precies 
1,5 meter is lijkt me geen probleem: zoenen, handen schudden, onbeschermd proesten is 
“not done”. 
 
Frits Abrahams in de NRC constateert een hoogtepunt (hij noemt het dieptepunt) in de 
hypocrisie van Baudet en Forum voor Democratie. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/de-hypocrisie-van-baudet-a4001524 
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Ongeveer op dezelfde tijd dat de demonstratie op de Dam was, zat hij buiten op een 
Volendams terras te fulmineren tegen de 1,5 meter die buiten volgens hem niet nodig is. En 
dan een paar uur later twitteren dat burgemeester Halsema weg moet, dat viel ook een 
Twitteraar op 
 

 
 
Hans Zaaijer van Sanquin presenteerde een vervolg van het onderzoek naar antistoffen bij 
bloeddonoren, en vond nu ongeveer 5,5%. 
https://nos.nl/artikel/2335989-bloedbank-sanquin-nog-mijlenver-van-groepsimmuniteit-
hopen-op-goed-vaccin.html 
Dit is volgens verwachting, ook als je dit internationaal vergelijkt. Wanneer Zweden 7,6% 
vindt dan zou het gek zijn als wij daarboven zouden zitten. 
Bij het eerste Sanquin onderzoek is 3% gevonden; het positieve nieuws is dat, bij wie toen 
positief was, de hoeveelheid antilichamen niet is afgenomen. Dit is een indicatie dat de 
immuniteit niet snel weer afneemt. 
Bloeddonoren zijn natuurlijk geen a-selecte doorsnee van de bevolking. RIVM in Sanquin 
gaan samenwerken om een breder onderzoek te doen. 
Er zijn ook mensen zijn die in contact zijn gekomen met het virus, zonder dat ze daarvan ziek 
zijn geworden (mogelijk door cellulaire immuniteit). Toch schat Zaaijer dat zeker 90% van de 
bevolking nog niet in aanraking is gekomen met het virus. 
 
In Zweden hopen de autoriteiten nog steeds op een veel hoger percentage mensen dat 
immuun is, maar er komt meer ruimte voor kritische geluiden. Vanaf het begin was de 
Belgische epidemiologe Nele Brusselaers, verbonden aan het Karolinska Instituut, kritisch. 
Hier een recente podcast van haar op nu.nl 
https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6055404/langzaam-steeds-meer-kritiek-op-
zweedse-corona-aanpak.html 
 
Op 28 mei had ik al gemeld dat er vanuit Australië bedenkingen waren gekomen over een 
meta-studie (een studie die een hele serie andere studies samenvat) over o.a. 
hydroxychloroquine. Op basis van dit artikel zijn diverse klinische studies gestopt. Dit artikel 
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uit The Guardian, gestuurd door Jep toont overtuigend aan dat ook een gerenommeerd 
tijdschrift als The Lancet in deze tijd ernstig in de fout kan gaan 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-
organization-hydroxychloroquine?CMP=Share_AndroidApp_Gmail 
 
Standaard meld ik hier niet meer de RIVM cijfers, maar volg ze wel. Nu de 
ziekenhuisopnames bijna 0 zijn, en iedereen nu getest kan worden, wordt het aantal positief 
getesten interessant. Helaas lopen ook hier de cijfers erg achter, daarom wacht ik nog even 
met een reactie op de cijfers van 1 en 2 juni (vreemd genoeg weinig mensen getest, ik volg 
de correcties). 
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Coronajournaal 4 juni 
 
Bijna een uur duurt het interview dat Gijs Groenteman had met Jaap Gousmit, zie de 
podcast 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/met-groenteman-in-de-kast/met-
groenteman-in-quarantaine-30-deel-1-jaap-gouds/ 
Er volgt nog een tweede deel vrijdag. 
Omdat het interview plaatsvindt een dag na de Dam demonstratie gaat het eerste deel 
hierover. Goudsmit heeft gezien zijn achtergrond veel sympathie met betogers tegen 
racisme en ook de Dam is voor hem een heel symbolische plaats. Een interessante 
tegenstelling ziet hij tussen enerzijds de demonstranten die in veel gevallen een mondkapje 
voor hebben, ten opzichte van de voorzitter van het veiligheidsberaad die commentaar had 
op de betoging. Hij noemde Bruls niet bij naam maar vond het wel ironisch dat deze met zijn 
BMI ruim boven de 30, en man, dit commentaar leverde. Hier komt Goudsmit naar voren als 
de man van de preventie. 
De mondkapjes interpreteert hij als bewijs dat mensen zich bekommeren om elkaar, omdat 
mondkapjes als ze effect hebben vooral besmetting van anderen voorkomen. Lijkt me niet 
dat je dat in zijn algemeenheid zo kunt stellen. 
Verder had dit interview wel een hoog de beste stuurlui staan aan de wal gehalte. Bij de 
Dam happening had hij graag alle demonstranten willen testen om te kijken of er een 
superspreader bij zat, want daar weten we zo weinig van. Aan het begin van de pandemie 
hadden we veel eerder de signalen uit China moeten oppikken, huidige virologen wachten 
te veel op de industrie wat betreft testen. Zelf had hij bij de HIV epidemie heel snel zelf 
testen ontwikkeld. En we hebben de situatie in de verpleeghuizen uit de hand laten lopen 
door te weinig testen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Later in het interview geeft hij dan wel weer toe dat wat betreft die Dam demonstratie hij 
pas later bedacht dat ze allemaal getest hadden moeten worden. Hoe je dat dan regelt werd 
niet duidelijk. En ook gaf hij eerlijk toe dat de signalen uit China ook door hem niet serieus 
zijn genomen, hoewel hij door zijn colleges in Boston, met de helft Chinese studenten, wel 
op de hoogte was van de situatie in China. 
Dan heb ik toch liever Koopmans die direct eerlijk toegeeft dat ze dit heeft onderschat, net 
als de rest van de wereld. 
De vergelijking met de watersnoodramp heb ik eerder gehoord, hij gebruikt deze om aan te 
geven dat er veel geld is gegaan naar voorkomen van overstromingen, en hij had gewild dat 
er ook zoveel geld was gegaan naar de voorbereiding voor een pandemie. Ook dat is een 
wat makkelijk verwijt. Er is voor de pandemische dreiging bij de vogelgriep veel werk 
verricht, bij de Mexicaanse griep ook, toen beide niet kwamen was de animo al wat minder 
om te investeren. Bij SARS zijn veel initiatieven genomen, maar toen SARS verdween was 
het lastig om vaccins verder te ontwikkelen. Maar dat we nu mogelijk snel een vaccin 
hebben is wel degelijk mede te danken aan het werk indertijd gedaan voor SARS. En dat 
mondkapjes een probleem zouden zijn had al helemaal niemand bedacht. 
Ik heb zijn pleidooi voor meer preventie gemist, op een enkele hint (burgemeester 
Nijmegen) na, maar dat komt mogelijk bij het vervolg op vrijdag. 
 
De beste manier om de tweede golf op te vangen, nu we nog geen vaccin hebben, is werken 
aan de conditie (en daarmee het gewicht). Een half jaar de tijd om bijvoorbeeld diabetes 2 
terug te dringen. Sportscholen snel weer open. 
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Van Mart van Lieburg kreeg ik een mooie visualisatie van de ontwikkeling (in de tijd) van het 
aantal sterfgevallen wereldwijd vanwege corona, vergeleken met een hele serie andere 
doodsoorzaken 
https://public.flourish.studio/visualisation/2562261/ 
Kijk en huiver, schrijft Mart. 
Die huiver valt wel mee bij mij, want je kunt zien dat dit jaar corona de malaria voorbij is 
gegaan als doodsoorzaak, en daarmee aan de top staat, maar malaria is zeker niet de 
belangrijkste doodsoorzaak. Als we kijken naar alle doodsoorzaken samen, is corona dit jaar 
tot nu toe verantwoordelijk voor ca 3% daarvan. 
 
Op vaccingebied wordt veel gepubliceerd, en daarom misschien goed eerst dit artikel uit de 
NY Times te noemen, met weer iets andere indeling van de vaccins 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/20/science/coronavirus-vaccine-
development.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 
Vooral Huub volgt de vaccinontwikkeling op de voet, hierbij enkele artikelen. Allereerst uit 
de Tubantia / AD, zie PDF: Vaccin: een strijd die om veel meer gaat dan bestrijding van 
pandemie alleen, met aandacht voor de geopolitieke verhoudingen, tussen China, de VS en 
Europa. 
De 10 meest veelbelovende vaccins volgens de NRC: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/tien-kandidaatvaccins-liggen-voorop-a4001702 
En in de VS wordt gewed op 5 vaccins (link van Jep) 
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/politics/coronavirus-vaccine-trump-
moderna.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200603&instance_id=19067&nl=corona
virus-
briefing&regi_id=58414696&segment_id=30021&te=1&user_id=d536d95fcf42807218b136e
00f319731 
 
Er komen nu meldingen van virologen / epidemiologen die onder vuur liggen, de één omdat 
hij te soepel zou zijn, Tegnell van Zweden, de ander omdat hij een te zwart scenario gaf 
(Drosten, Duitsland). Eerst Tegnell 
https://nos.nl/artikel/2336019-zweedse-coronastrateeg-geeft-toe-we-hadden-meer-
maatregelen-moeten-nemen.html 
En Drosten uit Duitsland 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/bild-maakt-viroloog-tot-mikpunt-campagne-
a4001647 
Bij Drosten gaat het om een onderzoek bij kinderen, waarbij hij kinderen ook als mogelijk 
belangrijke risico factor inschat. Na kritiek van statistici moest hij zijn artikel aanpassen 
waarna Bild een vernietigend artikel schreef. 
 
Met Huub een mailwisseling over de RIVM kinderstudie die nu in het NTVG staat 
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-kinderen-de-transmissie-van-sars-cov-2/volledig 
Zijn mail: 
Zag op journaal of daarna gisteren interview met dame van RIVM die de studie heeft gedaan 
naar de besmettelijkheid van kinderen. Vond het weinig overtuigend. 48 gezinnen bekeken 
met kids. Allemaal met een of twee ouders uit de gezondheidszorg die positief waren getest 
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op corona. Gaf me de indruk dat je niet kon concluderen dat dat niet via kinderen kwam. 
Verhaal van Drosten toch nog valide? 
Mijn antwoord, meer ingegeven op gevoel dan kennis 
Ik heb het interview niet gezien en ook niet zo verdiept in het onderzoek. Het feit dat 
kinderen tijdens de lockdown met elkaar konden spelen, dat opening van de scholen 
(Denemarken eerst) geen probleem vormt, geeft mij wel vertrouwen dat het met de 
kinderen wel meevalt. Wat weer niet wegneemt dat het risico 0 is. 
Het onderzoek van Drosten vond ik in die zin weinig overtuigend, dat hij maar een paar 
kinderen in zijn studie had. Waarschijnlijk omdat hij niet meer kon vinden. 
 
In Elzeviers Weekblad een artikel van Bram Hahn, Het onzichtbare sloopwerk van COVID-19, 
zie PDF (van Huub). 
Als Bram Hahn een artikel schrijft is het altijd de moeite waard en ook nu. Hij heeft contact 
gehad met een arts die meewerkt aan het NIVEL onderzoek. De resultaten van dit 
peilstation van 40 huisartsenpraktijken wordt dagelijks door het RIVM gerapporteerd en 
geeft interessante resultaten. Er zijn in Nederland 44.000 bevestigde corona gevallen, en 
daarnaast op basis van de NIVEL cijfers 103.500 (dat lijkt me wel een erg nauwkeurige 
schatting). Nu maakt Hahn volgens mij een rekenfout, er zijn 5.000 huisartsenpraktijken, 
wat volgens hem betekent 9 – 20 patiënten. Hij rekent dan niet de bevestigde gevallen mee. 
Het totaal is volgens mij 103.500 + 44.000, delen door 5.000 kom je op ca 30 patiënten uit. 
Nu zal die 147.500 aan de hoge kant zijn, als we daar wat af doen dan komen we in de buurt 
van de 5,5% van het Sanquin onderzoek. 
 
Dat er in de huidige situatie veel overeenkomsten zijn met de Spaanse griep van 1918 laat 
een PDF zien die Roelf mij stuurde (met Italiaanse wortels zoals hij me mailde). COVID-19 vs. 
Spanish Flu 102 years ago but same human behaviours zien 
Met een knipoog, zoals we van Roelf gewend zijn. 
 
RIVM cijfers 
De RIVM cijfers zoals gepresenteerd in de dagelijkse PDF (voor download zie) 
https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-4-juni-
2020 
zijn met 3 onderdelen uitgebreid 
Pag 23: surveillance van Covid-19 in verpleeghuizen, de bekende staatjes van 
geconstateerde besmettingen en overlijden, maar dan voor de verpleeghuizen) 
Pag 24-25: R, het reproductiegetal t/m 29 mei (blijft steeds wat onder de 1 schommelen). 
Met uitvoerige toelichting op de berekening. 
Pag 26: Schatting van het aantal personen van het aantal “besmettelijke” personen (mensen 
die anderen kunnen besmetten.  
De schatting over de periode 15-29 mei is tussen de 1200 en 2300 personen, gemiddeld ca 
1700. Dus ongeveer 1:10.000 personen. Daarvan mogen we hopen en aannemen dat een 
aanzienlijk deel thuis in bed ligt. 
In de aantallen geteste personen begint nu het effect van de verruimde testmogelijkheden 
door te dringen. Het aantal positief getesten neemt niet dramatisch toe, wat zijn weerslag 
heeft op het percentage positief getest, dat nu daalt naar ca 2%. 
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Coronajournaal 5 juni 
 
Vandaag omroep Max op het Trefpunt, eerst Mart van Lieburg die meer algemeen het 
Trefpunt heeft neergezet (denk ik, want ik was daar niet bij) waarna ik iets mocht vertellen 
over de farmacie loods. Daar kwam ook de corona natuurlijk voorbij, wanneer komt er een 
vaccin. Bij omroep Max leek het me wel gepast om n iet al te enthousiast te doen over een 
vaccin, uiteindelijk moet het immuunsysteem zelf aan de slag, en dat is bij ouderen toch 
weer wat minder dan bij jongeren. Maar ze hebben uren opgenomen voor een ujitzending 
van 2,5 minuten. Maandag 16:45 is het uitzendplan. 
 
Van Arnold Bosman kreeg ik een mail die ik hier geheel overneem: 
Voor je verzameling: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5140371/corona-cijfers-
besmettingen-uitbraak-nederland-eerste-officiele 
RTL interviewde mij vandaag over de 154 COVID19 ziektegevallen die waarschijnlijk al voor 
27 Februari (meldingsdatum eerste patiënt) ziek waren. Dat zijn er redelijk veel, maar niet 
echt opmerkelijk, wanneer we ook naar andere landen kijken waar men retrospectief al 
meer gevallen kon vinden. Mijn boodschap bij interviews over dit onderwerp: achteruit 
kijken doe je niet om schuld toe te kennen, maar vooral om lessen voor morgen te leren. In 
dit geval zou dat wat mij betreft zijn: laten we niet TE strikt zijn in de gevalsdefinitie, want je 
ziet hoe dat kan leiden tot het missen van gevallen. Vooral in de fase waarin de samenleving 
weer teruggaat naar normaal (inclusief belangrijke demonstraties), wil je dat de GGD's alle 
nieuwe ziektegevallen snel ontdekken, isoleren en hun contacten in quarantaine zetten. Als 
daar een paar vals positieven tussen zitten is op populatie niveau minder erg dan wanneer 
we er veel missen. 
Kijken hoe die discussie zal lopen. 
 
Verder ook interessant om te volgen: hoe er wordt geworsteld met de vleesverwerkende 
industrie. Kamerlid Ouwenhand (PVD) zei "Het kabinet heeft het probleem met de 
vleesverwerkende industrie over de schutting naar de veiligheidsraad gegooid". Dat merk ik 
ook aan de GGD's in mijn netwerk: het levert een enorm lastige klus op, die eigenlijk 
landelijk moet worden aangepakt, terwijl we willen dat de GGD's zich volledig op bron en 
contactonderzoek richten. Ook daar maar even kijken hoe dat loopt, want in de lange 
geschiedenis van zoönosen heeft geen enkel kabinet harde noten gekraakt die 
volksgezondheid ECHT boven de landbouw economie zetten. 
Fascinerend. 
 
Het zal niet verbazen als ik dit artikel van enkele ic specialisten (intensivisten) als het beste 
artikel van vandaag kies. Opmerkelijk en hoopgevend dat juist zij pleiten om het aantal ic 
bedden niet structureel uit te breiden maar een flexibele schil aan te houden. In Nederland 
kwam “80 plus” al nauwelijks op de ic terecht, maar uit hun verhaal proef ik dat er nog 
kritischer gekeken moet worden voor wie wel en voor wie niet de ic geschikt is. En hun 
verhaal over preventie is helemaal klasse. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/04/intensivisten-radboudumc-inzet-op-meer-ic-
capaciteit-is-een-verkeerde-reflex-a4001794 
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Van meerdere kanten kreeg ik het bericht uit de NY Times dat bloedgroep A een verhoogde 
kans geeft (50%) op een ernstiger verloop van een corona infectie. Deze melding kwam ook 
van Niek die daarbij vermeldde dat hij bloedgroep A heeft. 
Ik zou het voor mezelf niet weten, de laatste keer is dat bij mij bepaald bij keuring militaire 
dienst, zal eens kijken of ik het papiertje nog kan vinden. 
https://www.nytimes.com/2020/06/03/health/coronavirus-blood-type-genetics.html 
 
Ook kreeg ik meerdere berichten over het meta-onderzoek van (Hydroxy)chloroquine, al 
dan niet in combinatie met andere medicatie in The Lancet. Dit artikel is teruggetrokken, 
een bijzondere stap maar onvermijdelijk na de berichten over een vage club die geen 
informatie wil geven over de database die ze gebruiken 
 
Voor liefhebbers van het betere neuspeuteren heb ik hier een bericht dat Mart van Lieburg 
mij stuurde van een Trefpunt vrijwilliger 
https://www.meerovermedisch.nl/column/de-neuswat-methode/ 
 
Huub wijst me op het dashboard, dat vanaf nu te zien is, nog wel “in ontwikkeling” 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 
De rubrieken komen bekend voor en zijn zeker met de extra info die het RIVM vanaf 
gisteren geeft wel bekend, zoals ziekenhuisopnames, aantal positief getest, aantal 
“besmettelijken”. Wat interessant is dat de getallen zijn uitgezet op een balk die van groen 
via oranje naar rood gaat. Alles staat nu nog op groen. 
Maar de echte verrassing voor mij, wel even doorklikken bij item positief getest is dat nu 
voor het eerst voor de geïnfecteerden de leeftijdscategorieën staan. Het is nog wel een 
beetje grof, per 20 jaar, maar toch is te zien dat de categorie 20-40 in absolute aantallen 
geïnfecteerd het talrijkst zijn, maar getalsmatig in de bevolking zeker niet. Dat is ook iets 
wat mag worden verwacht. 
Dat 80 plus niet veel onderdoet voor 60-80 jaar is wel opmerkelijk als je kijkt naar de 
bevolkingsaantallen. Kennelijk weet de categorie 60-80 beter het virus te vermijden dan 80 
plus, of gebeurt het vaker dat bij 60-80 de besmetting asymptomatisch is. Nog altijd de 
vraag hoever we zijn van groepsimmuniteit. 
Het zou mooi zijn als deze leeftijdsverdeling nog wat verfijnd wordt, per 10 of liefst 5 jaar. 
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Hoe jonger de geïnfecteerden, des te geringer het 
beroep op de gezondheidszorg zal zijn. Al is met dit 

aantal de groepsimmuniteit nog ver weg. Als we in dit tempo (200 per dag, 72.000 per jaar) 
doorgaan tot 60% van de bevolking duurt dat ongeveer 100 jaar. 
 
Een nieuwe aflevering van Lockdown TV, een interview met Karl Friston, 
neurowetenschapper, bekend vanwege computermodelling 
https://www.youtube.com/watch?v=dUOFeVIrOPg 
Als Tegnell uit Zweden dit hoort zal hij blij opveren, want deze professor schat dat tot 80% 
van de bevolking in de UK niet bevattelijk is voor het virus. Ik vond hem erg lastig te volgen 
maar er staat een samenvatting op Youtube: 
The differences between countries are not primarily down to government actions, but due 
to 'intrinsic' differences in the populations 
We don't yet fully understand what is driving it, although there are theories ranging from 
levels of vitamin D to genetic differences 
In each country, there appears to be a portion of the population that is 'not even in the 
game' - that is, not susceptible to Covid-19. This varies hugely between countries 
In the UK, Professor Friston estimates that portion to be at least 50%, and probably more 
like 80% - The similar mortality results between Sweden (no lockdown) and the UK 
(lockdown) are best explained by the fact that in reality there was no difference - the impact 
of the legal lockdown in Professor Friston's models "literally goes away". 
Als 80% van de bevolking niet gevoelig is voor het virus, dan is het vreemd dat het virus 
toeslaat, want dat is ruim boven de groepsimmuniteit die op 60-70% wordt geschat. 
De vergelijking Zweden – UK, gemaakt om aan te tonen dat het eigenlijk niet uitmaakt of je 
een lockdown hebt, of niet, is dubieus. De UK was erg laat met de lockdown, en Zweden had 
een vrijwillige lockdown. Hij had ook Duitsland met Zweden kunnen vergelijken. 
Het interview, hoewel pas 1 dag op Youtube, is waarschijnlijk opgenomen vóór de verklaring 
van Tegnell. 
 
In de VS is een grote fixatie op het aantal corona doden. Deze link kreeg ik van Huub: 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/coronavirus-us-cases-deaths/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dUOFeVIrOPg
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Met grote nauwkeurigheid wordt dit dagelijks bijgehouden, terwijl duidelijk is dat dit nog 
maar een deel is, en dat de oversterfte een betere maat is en de zaak ook meer in 
verhouding weergeeft. Maar die oversterfte kun je niet dagelijks melden…. 
En enige relativering in de VS, bijvoorbeeld het aantal corona doden afgezet tegen het 
aantal doden dat 2 jaar geleden viel bij de influenza epidemie heb ik niet gezien. 
 
Van Jep een bijdrage over de situatie in Japan, met name ook hoe ze daar het 
contactonderzoek hebben opgezet 
https://jopdevrieze.nl/clusters-vormen-de-sleutel-in-de-aanpak-van-het-coronavirus/ 
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Coronajournaal 6 juni 
 
In de Volkskrant een interview met Jaap van Dissel. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/jaap-van-dissel-de-corona-adviseur-des-vaderlands-
en-dan-weet-je-dit-wordt-bijna-onmogelijk-om-te-beheersen~bd3682bb/ 
Een deel van het interview gaat of we eerder hadden kunnen ingrijpen, een onderwerp dat 
Arnold Bosman gisteren aansneed. Volgens Arnold was dat wel mogelijk geweest en moeten 
we leren van wat er nu is misgegaan. Van Dissel: 
 ‘Je moet begrijpen, alles wat we deden was gebaseerd op de gevalsdefinitie die vanuit de 
WHO en China werd gepropageerd. Die luidde: koorts, en vaak lagere luchtwegklachten. 
Totdat het Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda begon op te vallen dat er ook 
mensen waren met heel weinig klachten. Dat was iets heel nieuws. We hebben toen in één 
weekend een onderzoek gedaan onder zorgverleners van de Brabantse ziekenhuizen met 
milde klachten: 4 procent had het virus. Dat heeft ons geweldig veel inzicht gebracht.’ 
Achteraf zal nog wel eens worden bekeken welke informatie wel / niet vanuit China 
voorradig was. Wat niet meehelpt is dat China niet echt transparant is natuurlijk. 
Deze opmerking valt me een beetje tegen van van Dissel: 
‘Wat ik wel zie, is dat men vaak verwijst naar richtlijnen van het RIVM (die tot begin april het 
testen op corona in het verpleeghuis ontraadden, red.). Maar wij maken richtlijnen voor de 
publieke ruimte. Dat betekent niet dat een individuele arts ook maar enige beperking heeft 
op wat hij aanvraagt. Elke arts kan gewoon een test aanvragen.’ 
Overigens denk ik dat er meer kritiek kan zijn op de RIVM adviezen ten aanzien van 
thuisblijven. Zorgmedewerkers moesten eerder aan het werk blijven dan “gewone” 
werknemers, ik weet niet meer hoe het precies was geformuleerd, maar met milde klachten 
kon je als zorgmedewerker aan het werk blijven. Dat het in het Amphia ziekenhuis zo goed is 
gegaan – en met de daaraan verbonden verpleeghuizen - is denk ik te danken aan het beleid 
van Kluytmans die iedereen naar huis stuurde ook met milde klachten. 
 
Vandaag het tweede deel van het interview met Jaap Goudsmit, een podcast van de 
Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/met-groenteman-in-de-kast/met-
groenteman-in-quarantaine-30-deel-2-jaap-gouds/ 
Voor een deel is het een herhaling van deel 1, zoals zijn verhaal over testen. Duidelijk weer 
hoezeer de 2de wereldoorlog bij alles wat Goudsmit denkt en doet een rol speelt. Een 
vergelijking tussen meewerken met de Duitsers of onderduiken, dat een snelle beslissing 
vraagt, met al dan niet snel ingrijpen bij een pandemie vind ik vergezocht maar is hem 
vergeven. 
Griekenland en Portugal komen paar keer terug als landen die het goed hebben gedaan. Zou 
interessant zijn om na te gaan waarom, dat komt niet echt uit de verf. 
Heel merkwaardige theorie heeft hij waarom kinderen minder besmettelijk zouden zijn. Hij 
denkt dat dit komt door de PCR test. Deze test maakt geen onderscheid tussen dood of 
levend virus, en hij denkt dat hoge virus “loads” bij kinderen afkomstig zijn van dood virus. 
Waarschijnlijker lijkt mij dat kinderen weinig gevoelig zijn voor corona, en dat de kinderen 
die dat wel zijn wat betreft dood/levend virus niet afwijken van volwassenen. 
Een paar keer komt preventie aan de orde, niet zoveel als ik had verwacht. 
Toen ik voor het eerst Goudsmit in dit journaal noemde kreeg ik direct een mail van Jep de 
Bie, die de affaire Buck noemde. Ik herinnerde me ook nog goed dat Goudsmit met Buck 
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was gelinkt maar de details had ik niet meer paraat. Het was indertijd een ongelooflijk 
schandaal 
https://www.anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/409/De-Affaire-Buck 
Ook nu nog leerzaam om terug te zien. 
Buck claimde een geneeswijze tegen AIDS, en Goudsmit bevestigde met een aantal 
experimenten dat het werkte, wat wereldnieuws was. Zowel Buck als Goudsmit hadden 
fouten gemaakt, Buck verdween met VUT, Goudsmit kreeg een reprimande. 
In dit interview erkent Goudsmit ruiterlijk het gebrek aan controles die hij had uitgevoerd, 
wat hij verklaarde door een teveel aan zelfvertrouwen (Hij had toen een naam opgebouwd 
als AIDS onderzoeker). Dat zelfvertrouwen is weer helemaal terug, hij is nu naar eigen 
zeggen “oneindig veel beter geworden”. 
 
Als ik zo Goudsmit hoor, en ook Osterhaus dan weten ze goed te vertellen wat er allemaal 
beter had gekund in het begin, terwijl ze zelf in het begin absoluut niet de ernst in de gaten 
hadden. Van Dissel gelooft niet dat er iets te leren valt, waar Arnold Bosman (zie gisteren) 
anders over denkt. 
Als ik het zo bekijk zijn vrouwen (Marion Koopmans, Aura Timen) royaler wanneer het gaat 
om toegeven dat ze het niet hebben zien aankomen. Het is een kleine steekproef, ik geef 
het toe. 
 
Altijd leuk om iets tegen te komen in deze tijd met iets waar ik veel mee heb gewerkt. Dat 
overkwam me bij dit artikel over een krab 
https://www.nytimes.com/2020/06/03/science/coronavirus-vaccine-horseshoe-crabs.html 
Een verhaal dat het uitsterven van de krab versneld wordt door alle vaccin ontwikkelingen. 
De krab in kwestie heet in Nederland degenkrab of hoefijzerkrab. Dat het een leven fossiel 
was dat wist ik wel maar niet dat deze blauw bloed heeft. 
Deze krab heeft vele konijnen een ellendig leven bespaart, maar lijkt nu mede om deze 
reden zelf het loodje te leggen. 
Een bestanddeel van de krab (amoebocyt, een cel in het bloed dat een rol speelt in de 
afweer voor deze krab) bevat een stof die zich bindt aan endotoxine. Endotoxine is een 
afbraakproduct van bacteriën die dood zijn gegaan, en bij de mens zorgt voor koorts. 
Als we een steriliteitstest doen dan kunnen we aantonen dat er geen levende bacteriën 
aanwezig zijn, maar die afbraakproducten kunnen we daarmee niet bepalen, daar hadden 
we vroeger konijnen voor die erg gevoelig zijn voor die endotoxinen. Dus een batterij 
konijnen kreeg een injectie en dan werd de temperatuurstijging gemeten (die dan niet te 
hoog mocht zijn natuurlijk) 
Ongeveer toen ik startte bij (toen) Philips Duphar in 1975 kwam de LAL of limulus test 
(limulus is de latijnse naam voor de krab) in beeld, die veel gevoeliger endotoxine kon 
aantonen. Sindsdien is dit de standaard geworden. De acceptatie van zo’n test duurt 
overigens best lang, en varieert ook van land tot land, hoewel dat nu met de Europese 
Farmacopee in elk geval in Europa is geharmoniseerd. 
Ik wist niet dat er een alternatief nu ontwikkeld is dat per 1 januari 2021 in Europa is 
geaccepteerd 
https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/GB/en/recombinant-factor-c-assay 
Het wachten is nu op de USP (US Pharmacopoeia) om ook deze test te accepteren. 
Goed nieuws voor de bijna uitgestorven degenkrab. 
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Gisteren en vandaag kreeg ik van Jan Nassy en broer Huub vragen of zink nut heeft bij 
corona infecties, Huub voegt daar nog vitamine D en nog zo wat aan toe. Dan komt dit 
artikel van Martijn Katan over de invloed van vitamine- en mineralen suppletie goed uit. 
Huub kwam dit ook op het spoor: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/van-gezonde-voeding-trekt-een-virus-zich-niets-
aan-a4001870 
Goede onderzoeken zijn dun gezaaid, bijna 20 jaar geleden wel een goed Nederlands 
onderzoek, waarbij de invloed op luchtweginfecties is onderzocht Verschenen in de JAMA, 
en eerste onderzoeker Judith Graat. Google JAMA en Graat en binnen 3 seconden het 
artikel 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/195186 
Normaal realiseer ik mij niet meer dat dit bijzonder is, nu denk ik aan vroeger, dat ik naar de 
bibliotheek van mijn bedrijf moest om dit blad in te zien, of bij het tijdschrift een overdruk 
aanvragen. 
O ja, zink en vitamine D zaten in de mix, en helaas de mix heeft niet geholpen. 
 
Ik had nog geen site gezien waarin je per gemeente kon zien hoeveel positief getesten de 
afgelopen 5 dagen (start van onbeperkt testen) waren, maar via deze link (via Huub) van de 
Volkskrant kan het: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-week-ruimhartig-testen-een-boeggolf-
aan-telefoontjes-maar-het-aantal-besmettingen-valt-
mee~bb6f50e8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copyli
nk 
Als ik het goed zie is Utrecht in absolute aantallen met 56 koploper, in Amsterdam 
bijvoorbeeld maar 13. En Lelystad doet het heel goed met 1. 
Wordt interessant hoe het zich in Amsterdam ontwikkelt na de demonstratie. Hopelijk 
waren er niet te veel Utrechters. 
 
In de VS wordt naar Europa gekeken, redelijk positief zoals in dit stuk van de Washington 
Post (van Huub): 
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/05/coronavirus-infections-havent-
spiked-since-europe-loosened-lockdowns-there-are-many-theories-about-why/ 
Nederland wordt hier niet genoemd, maar wel in dit stuk van 
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-06-05/netherlands-coronavirus-
lockdown-dutch-followed-the-rules 
Ik ben door mijn gratis artikelen van Bloomberg heen, dus ook een RTF gekregen van Niek 
die ik meestuur. 
 
Roelf Backus volgt Erwin Kompanje, de klinisch ethicus van Erasmus Rotterdam, die op weg 
is een Bekende Nederlander te worden, nu weer een interview in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dat-hele-slachtofferschap-zit-me-dwars-je-kunt-
geen-slachtoffer-zijn-van-een-virusinfectie~bda1ff67/ 
Voor wie bijvoorbeeld zijn Youtube optreden heeft gezien (mijn journaal van 23 mei) komt 
het bekend voor. 
 
Een goed stuk in de NRC over druppels en aerosolen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/van-gezonde-voeding-trekt-een-virus-zich-niets-aan-a4001870
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/van-gezonde-voeding-trekt-een-virus-zich-niets-aan-a4001870
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/195186
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-week-ruimhartig-testen-een-boeggolf-aan-telefoontjes-maar-het-aantal-besmettingen-valt-mee~bb6f50e8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-week-ruimhartig-testen-een-boeggolf-aan-telefoontjes-maar-het-aantal-besmettingen-valt-mee~bb6f50e8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-week-ruimhartig-testen-een-boeggolf-aan-telefoontjes-maar-het-aantal-besmettingen-valt-mee~bb6f50e8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-week-ruimhartig-testen-een-boeggolf-aan-telefoontjes-maar-het-aantal-besmettingen-valt-mee~bb6f50e8/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/05/coronavirus-infections-havent-spiked-since-europe-loosened-lockdowns-there-are-many-theories-about-why/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/05/coronavirus-infections-havent-spiked-since-europe-loosened-lockdowns-there-are-many-theories-about-why/
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-06-05/netherlands-coronavirus-lockdown-dutch-followed-the-rules
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-06-05/netherlands-coronavirus-lockdown-dutch-followed-the-rules
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dat-hele-slachtofferschap-zit-me-dwars-je-kunt-geen-slachtoffer-zijn-van-een-virusinfectie~bda1ff67/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dat-hele-slachtofferschap-zit-me-dwars-je-kunt-geen-slachtoffer-zijn-van-een-virusinfectie~bda1ff67/


246 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/hoesten-niezen-zingen-niemand-kent-het-gevaar-
van-kleine-druppels-a4001919 
Deze tekst bevalt me wel 
Het aantal kleine druppeltjes is dus veel groter. Maar de totale hoeveelheid vloeistof 
waaruit ze bestaan, is veel kleiner. Een druppel met een honderd keer kleinere doorsnede 
bevat 1.000.000 keer minder vloeistof. „Meer dan 95 procent van de vloeistof zit in de grote 
druppels”, beaamt Bonn. „Het meeste virus zou inderdaad in de grote druppels kunnen 
zitten.” 
Dit is dezelfde Bonn die bij Op1 klaagde dat virologen geen belangstelling hadden voor zijn 
werk (zie mijn journaal van 29 mei). 
Verder komt Ron Fouchier aan het woord, die jaren geleden Ab Osterhaus is opgevolgd als 
dè influenza deskundige. Fouchier is al 10 jaar bezig om levend influenza virus aan te tonen 
in aerosolen (levend, dus de PCR test is niet bruikbaar). 
 
De dood van George Floyd heeft ook effect op de rapportage van corona gevallen in de VS 
https://www.washingtonpost.com/health/race-ethnicity-data-to-be-required-with-
coronavirus-tests-starting-aug-1/2020/06/04/402fc58a-a68f-11ea-b473-
04905b1af82b_story.html 
Ik vermoed dat het grote verschil tussen “wit” en “zwart” minder met huiskleur dan wel met 
een verschil in sociaal-economische omstandigheden, inclusief gezondheid te maken heeft. 
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Coronajournaal 7 juni 
 
Een figuur die ik tot nu toe over het hoofd heb gezien en die in België zeker in het begin de 
rol had van van Dissel bij ons, is Marc van Ranst. Het is iemand die van zijn hart geen 
moordkuil maakt, zoveel is wel zeker in een interview in De Morgen dat Huub mij stuurde, 
zie PDF 
Ook in België waren er mensen die riepen dat er veel meer getest moest worden op een 
moment dat die testen niet beschikbaar waren. Van Ranst reageert: 
“Kijk, ik ben geen grote supporter van hem. Herman is niet iemand die veel in een lab komt, 
ook niet in zijn eigen lab. Deze crisis heeft hij echt een groot probleem veroorzaakt. Plots, bij 
het prille begin van de crisis, zei hij: ‘Iedereen zou zich moeten laten screenen’. What the 
fuck? Op dat moment dreigde er een groot reagentiatekort. Hier in ons lab deden wij de 
testen, maar dat was selectief: enkel mensen met symptomen. Dat waren er 60 à 70 per 
dag. Na de oproep van Herman waren dat er ineens 600, bam! Terwijl zijn eigen lab er op 
dat moment vijftien per dag aankon. Dat was gewoon fout. Hij had me even kunnen bellen. 
Plots ging iedereen die aan de overkant van de straat een Chinees had zien lopen een test 
aanvragen, desnoods afdwingen met liegen en bedriegen. Daarom werden, in tijden van 
schaarste, testen nodeloos opgesoupeerd.” 
Van Ranst krijgt een vraag waarom Nederland er beter lijkt af te komen, latere maatregelen 
en minder vergaand: 
“De instroom was compleet anders. In Nederland was er één introductie, van één stam van 
het virus. Die heeft zich dan massaal verspreid. Bij ons zie je die Nederlandse stam, een 
Duitse stam, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, China en Noord-Italië. Dat was dus niet 
één epidemietje dat zich is beginnen uitbreiden, maar wel duizend epidemietjes die tegelijk 
ontploften. De kans op een enorme ramp was zeer groot.” 
Net als van Dissel was van Ranst in eerste instantie tegen mondmaskers 
“Het eerste advies was: blijf in uw kot en hou afstand. Waar had je dat mondmasker moeten 
opzetten? Zelfs op de trein of de bus kwam je niemand tegen. Het WHO vond het gebruik 
niet nodig, net als het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de 
meeste andere landen. Dit is niet het uitzonderlijke rare idee van Van Ranst.” 
Over bron-en contact opsporing is hij niet te spreken: 
“Een puur schandaal is dat. Men heeft gedacht om daar eender wie aan de telefoon te 
kunnen zetten. Er is empathie nodig om zo’n gesprek af te handelen. Wie opgebeld wordt, zit 
met 100 vragen die een deftig antwoord vereisen. En dan moet die besmette persoon nog 
voldoende vertrouwen hebben om de juiste info door te geven. Die kinderziektes moeten er 
snel uit.” 
Van Ranst geeft aan dat er een tweede golf komt, waarna de vraag komt of er dan weer een 
lockdown komt: 
“Een totale lockdown krijg je niet meer verkocht. Alles hangt af van de ernst van de situatie. 
Tegelijk hebben we veel meer kennis, bedrijven zijn beter voorbereid. Hoeveel mensen onder 
24 jaar zijn er gestorven? De scholen hadden dus perfect kunnen openblijven, tenzij tijdens 
de piek. Dat was destijds ook het voorstel van de wetenschappers en van de politiek. Maar 
toen besliste Frankrijk de scholen te sluiten, en moesten de Franstalige politici volgen. Die 
krijgen dat niet uitgelegd.” 
 
Dit zijn toch meer gepeperde uitspraken dan die van van Dissel, dus maar even wat op het 
net kijken. Hij is niet lid maar lijkt wel sympathisant van de PVDA, in België een marxistische 
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club, dus het is niet zo gek dat hij regelmatig in de clinch ligt met rechtse bewegingen als het 
Vlaams Blok. Maar zeker in het begin van de pandemie was hij heel populair, hier een 
Youtube film van 2 maand geleden dat ruim 1 miljoen keer is bekeken 
https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y 
 
Alle stappen die de laatste maanden zijn genomen worden ook in Nederland onder de loep 
gehouden. Nu is de beslissing om de scholen te sluiten aan de beurt. Onthullend hoe een 
enkele medisch specialist de zaak kan doen kantelen, in deze link doorgestuurd door Huub: 
https://nos.nl/artikel/2336385-hoe-twee-vragen-op-een-artsencongres-tot-sluiting-van-
alle-scholen-leidden.html 
 
In het AD een interview met Marion Koopmans over de ontwikkeling van corona in de 
wereld, doorgestuurd door Huub, zie PDF. 
 
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een link naar het dashboard van British Columbia 
https://experience.arcgis.com/experience/a6f23959a8b14bfa989e3cda29297ded 
Dit deel van Canada doet het goed, wat ook de NY Times is opgevallen 
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/canada/bonnie-henry-british-columbia-
coronavirus.html?smid=em-share 
 
Huub heeft een vliegreis naar Bonaire geboekt en stuurt me een link naar een artikel waarin 
van Dissel ingaat op de (vermeende) gevaren van het vliegen (overigens gaat maar een deel 
van dit verhaal over vliegen, het gaat ook in op de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt ter 
bestrijding van deze pandemie 
https://nos.nl/artikel/2336448-rivm-experts-kans-dat-iemand-heel-vliegtuig-besmet-is-
buitengewoon-klein.html 
Nog niet helemaal geruststellend, een titel die inhoudt dat de kans dat een heel vliegtuig 
wordt besmet, klein is. Het duurt nog een tijd, die reis, veel zal afhangen hoeveel mensen 
dan besmet zijn. In elk geval zullen dan toch FFP2 maskers beschikbaar zijn lijkt mij. 
Een artikel wel helemaal gewijd aan het vliegen, een heel gedegen stuk, komt van Jep. Het is 
wel al ruim een maand oud, en gaat o.a. in op het gebruik van UV licht: 
https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/scientists-think-they-know-
ways-to-combat-viruses-on-airplanes-theyre-too-late-for-this-
pandemic/2020/04/20/83279318-76ab-11ea-87da-
77a8136c1a6d_story.html#click=https://t.co/rj6gE3IWdA 
 
Van Jep een interview met Bill Gates 
https://finance.yahoo.com/news/bill-gates-on-coronavirus-breakthrough-science-
143031233.html?soc_src=hl-viewer&soc_trk=ma 
 
Toen 2 dagen geleden ik een groot aanbod had, heb ik het artikel uit de NRC over de 
gewraakte Lancet studie over hydroxychloroquine niet genoemd, maar hier komt deze toch 
(nadat ik het er met Toine over had) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/lancet-trekt-betwiste-studie-terug-a4001942 
Marc Bonten was, samen met Jan Kluytmans een paar jaar geleden spreker op de 
Farmaceutisch Historische Dag (onderwerp antibiotica) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=l0JGiXACo3Y
https://nos.nl/artikel/2336385-hoe-twee-vragen-op-een-artsencongres-tot-sluiting-van-alle-scholen-leidden.html
https://nos.nl/artikel/2336385-hoe-twee-vragen-op-een-artsencongres-tot-sluiting-van-alle-scholen-leidden.html
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https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/scientists-think-they-know-ways-to-combat-viruses-on-airplanes-theyre-too-late-for-this-pandemic/2020/04/20/83279318-76ab-11ea-87da-77a8136c1a6d_story.html#click=https://t.co/rj6gE3IWdA
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/lancet-trekt-betwiste-studie-terug-a4001942
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Coronajournaal 8 juni 
 
De vraag is welke blijvende gezondheidsschade of juist -winst de huidige corona pandemie 
gaat opleveren. Zoals wel vaker zal het antwoord niet zwart-wit (actueel) zijn maar zullen 
we ergens in het midden uitkomen. 
Eerst maar de negatieve kant belicht, het uitstel van bevolkingsonderzoeken. Het Alexander 
Monro ziekenhuis heeft uitgerekend dat dit de komende jaren 500 extra sterfgevallen 
oplevert (link van Huub). 
https://www.tubantia.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-
door-impact-
corona~ab69382c/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socials
haring_web 
De berekening gaat als volgt: de screening om de 2 jaar scheelt jaarlijks 800-1000 
sterfgevallen. Nu de capaciteit dit jaar ca 50% achterblijft komt dat dan neer op ca 500 
sterfgevallen. 
Die redenering lijkt me wel erg kort door de bocht, en de reactie van het RIVM lijkt me 
daarom terecht 
 ….leiden latere diagnoses en behandelingen daadwerkelijk tot overlijden, of hebben deze 
vrouwen ondanks een zware behandeling nog steeds een goede prognose? Dat zijn 
langetermijneffecten die we pas over vijf tot tien jaar weten.” 
De andere kant van de medaille is dat ook het aantal “vals positief” en dus onnodige 
behandelingen is afgenomen. 
In de Volkskrant een artikel waarin wordt gesteld dat de afgelopen tijd veel minder 
onnodige zorg is verstrekt. De on-line geneeskunde wordt positief beoordeeld, in veel 
gevallen is het onnodig dat patiënten naar poli’s komen. Maar de vraag is of dit een blijvend 
is, veel specialisten zijn financieel afhankelijk van het aantal verrichtingen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kan-nu-eindelijk-die-onnodige-zorg-het-
ziekenhuis-uit~b03a299f/ 
 
Ook de artsenopleiding zou vanwege deze corona epidemie kunnen worden beïnvloed. Er 
blijkt een Raamplan Artsopleiding te bestaan, nu komt er een update van het plan uit 2009, 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opleiding-dokters-op-de-schop-elke-
toekomstige-arts-moet-ervaring-in-de-ouderenzorg-opdoen~b2def47f/ 
De Volkskrant heeft bijgehouden hoe vaak begrippen die nu vol in de belangstelling staan 
terug zijn te vinden in het nieuwe raamplan, ten opzichte van het oude: 
HOE VAAK EEN ZORGTERM VOORKOMT IN HET RAAMPLAN 
Preventie: 21 keer (2009) om 69 keer (2020) 
Palliatieve zorg: 2 om 11 keer 
Betaalbaarheid van de zorg: 0 om 6 keer 
Ouderen: 2 om 13 keer 
Netwerk: 1 om 8 keer 
Geen idee of dit onder invloed van de corona pandemie is gebeurd, denk het niet omdat dit 
soort plannen meestal ruime afstemming vereisen. Maar het lijkt wel de goede kant op te 
gaan. 
Dit Raamplan komt van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. 
https://www.nfu.nl/actueel/raamplan-artsopleiding-2020-arts-van-de-toekomst-bevordert-
en-beschermt-gezondheid 

https://www.tubantia.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-door-impact-corona~ab69382c/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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https://www.tubantia.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-door-impact-corona~ab69382c/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-door-impact-corona~ab69382c/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opleiding-dokters-op-de-schop-elke-toekomstige-arts-moet-ervaring-in-de-ouderenzorg-opdoen~b2def47f/
https://www.nfu.nl/actueel/raamplan-artsopleiding-2020-arts-van-de-toekomst-bevordert-en-beschermt-gezondheid
https://www.nfu.nl/actueel/raamplan-artsopleiding-2020-arts-van-de-toekomst-bevordert-en-beschermt-gezondheid
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Huisarts Joost Zaat haakt in op het Raamplan in de Volkskrant. Hij ziet een toenemende 
ongelijkheid in de maatschappij, met daarbij steeds verder uiteenlopende 
levensverwachting: 
In die betere wereld van mijn buurtkinderen moet een achtstegroeper bij gelijke talenten 
gelijke kansen krijgen om later bijvoorbeeld dokter te worden. In die betere wereld is het ook 
belangrijk dat dokters minder eenzijdig worden opgeleid dan vroeger. Dokters moeten 
immers snappen dat gezondheidsverschillen niet altijd eigen keus zijn, ze moeten begrijpelijk 
kunnen uitleggen wat de opties zijn om te behandelen of om dat juist niet te doen. Ze 
moeten oog hebben voor de maatschappelijke kosten en ze moeten naast kennis over lijf en 
leden vooral ook heel goed kunnen luisteren. Ze moeten snappen dat hun oordeel over een 
behandeling bij 10 mensen niet betekent dat die werkt en ze moeten nog veel meer kunnen. 
Daarom is het belangrijk dat er een nieuw opleidingsplan voor de artsopleiding is, waarin 
dat ook allemaal staat en waarin bij het hoofdstukje over kennis het eerste punt zelfs over de 
ethiek en filosofie van de geneeskunde gaat. Minder waan van de dag, meer reflectie. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/maak-de-wereld-en-de-dokters-beter~b97c008d/ 
 
Gisteren had ik voor het eerst Marc van Ranst, in elk geval in de eerste fase de Belgische van 
Dissel. Een flinke ruzie heeft hij met een parlementslid (die hij aandachtshoer noemt) 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nieuwe-twitterrel-tussen-els-ampe-en-marc-van-
ranst-sector-van-aandachtshoeren-is-gedurende-crisis-overduidelijk-altijd-open-
gebleven~a1aed757/ 
 
Huub volgt uiteraard de situatie in Zweden, en zowel de NRC als de Volkskrant hebben 
vandaag artikelen. Algemene teneur: toenemende interne kritiek, buurlanden die Zweden 
buitensluiten. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/07/zweden-deed-het-anders-en-voelt-nu-de-pijn-
a4002068?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrcvandaag&utm_conte
nt=&utm_term=20200608 
De Volkskrant heeft een correspondent die met zijn gezin een jaar in Zweden woont: 
https://www.volkskrant.nl/mensen/zweden-loopt-door-het-gevoerde-coronabeleid-weer-
tegen-grenzen-aan~bad45bca/ 
De vergelijking Noorwegen-Zweden met België-Nederland is wel grappig met voor zowel 
Noorwegen als België de gemeenschappelijke olie. Voor Noorwegen dan de aardolie, voor 
België die van het friet. 
 
Een belangwekkend artikel in The Guardian, gestuurd door Menno van Leeuwen behandelt 
de vraag of alleen de antilichaam titer verantwoordelijk is voor immuniteit of dat een groter 
deel van de bevolking al immuun is. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/07/immunological-dark-matter-does-it-
exist-coronavirus-population-immunity?CMP=Share_iOSApp_Other 
Genoemd wordt o.a. Karl Friston, die ik op 5 juni al genoemd heb, in verband met een 
interview dat hij had gegeven bij Lockdown TV. Hij had het toen dat tot 80% van de 
bevolking in de UK niet gevoelig voor het virus zou zijn. 
Er zijn een aantal theorieën die de grote verschillen in aantallen infecties zouden kunnen 
verklaren. Verschillen die zich voordoen tussen landen, regio’s en ook binnen regio’s. Een 
verklaring is dat een deel van de bevolking weerstand heeft opgedaan via 

https://www.nfu.nl/img/pdf/20.1577_Raamplan_Artsenopleiding_-_maart_2020.pdf
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/maak-de-wereld-en-de-dokters-beter~b97c008d/
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verkoudheidsvirussen, die ook enige bescherming bieden bij corona. Maar er zijn ook 
andere verklaringen mogelijk: 
Socioeconomic status, climate, culture and genetic makeup could also shape vulnerability, 
as could certain childhood vaccines and vitamin D levels. And all of these factors can vary 
between countries. The Japanese might have been afforded some protection, for example, 
by their custom of bowing rather than shaking hands. And though most of the disparity 
between the sexes is down to biology, Sharma says some of it is due to social and 
behavioural factors, with women being more likely to wash their hands and seek preventive 
care. 
De Japanse buiging in plaats van handen schudden had ik nog niet gehoord als verklaring 
voor het geringe aantal infecties daar. Lijkt een beetje op een verklaring tussen Zuid- en 
Noord-Nederland, de Noordelijken toch wat meer afstandelijk (Zelf heb ik ook wel 
Eindhoven genoemd, relatief weinig getroffen, dicht bij grootste brandhaarden). 
Duidelijk is dat vrouwen minder getroffen worden door corona, maar of dat komt door 
beter handen wassen? Zou nu eenvoudig in Nederland zijn vast te stellen, nu iedereen zich 
kan testen. Als ongeveer evenveel vrouwen als mannen positief testen is die betere hygiëne 
niet echt een punt lijkt mij. 
 
In The New York Times een gids voor hugging (knuffelen) in tijden van de corona 
https://www.nytimes.com/2020/06/04/well/family/coronavirus-pandemic-hug-mask.html 
  

https://www.nytimes.com/2020/06/04/well/family/coronavirus-pandemic-hug-mask.html
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De verhalen over Zweden blijven interessant, voor Huub, Janine en Astrid natuurlijk maar 
bijvoorbeeld ook voor Freddy Schut die als buren de familie Ollongren heeft, de ouders van 
Kajsa, die 4 maanden naar Zweden gaan. 
Huub meldt dat donderdag een uur lang over Zweden wordt bericht door Thomas Erdbrink 
en Sander Schimmelpenninck, met o.a. een interview met Tegnell. 
https://www.vpro.nl/programmas/zweden-doen-het-anders.html 
Huub ging ervan uit dat ik Sander Schimmelpenninck wel ken maar dat is dus niet zo. Hij is 
van Quote maar schrijft ook in de Volkskrant, zijn laatste column deed wel wat stof 
opwaaien 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/onsmakelijk-hoe-fatsoenlijke-mensen-corona-
angst-omzetten-in-een-morele-overtoep~b735b35d/ 
Een stortvloed aan ingezonden brieven, de helft heel positief de andere helft heel negatief. 
Van Niek een artikel waarin Noorwegen-Zweden vergeleken wordt met België-Nederland 
https://www.politico.eu/article/sweden-coronavirus-lockdown-paradox/ 
 
Het belangrijkste bericht vandaag wat mij betreft is dat asymptomatische besmetting niet 
echt belangrijk is, een mededeling van Maria van Kerkhove, een Amerikaans virologe in 
dienst van de WHO. Of het veel praktische gevolgen heeft valt te bezien, omdat heel milde 
symptomen niet als zodanig worden herkend door mensen. 
https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-
new-infections-who-says.html 
Zij refereert naar een recent document van de WHO dat aanbevelingen bevat welke 
maskers onder welke omstandigheden moeten worden gedragen (voor 
gezondheidswerkers, voor het publiek) maar ook meer algemene informatie en referenties 
bevat. Een nuttig document: 
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-
during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-
(2019-ncov)-outbreak 
Onderscheid wordt gemaakt in 
Niet-medische maskers (zoals eigen gemaakte) 
Medische maskers, zoals N95 
“respirators” zoals FFP2 
Voor het algemeen publiek staat op pag 7 een overzicht. In alle situaties waarbij afstand kan 
worden gehouden is een masker niet nodig. Als dat niet mogelijk is dan is behalve voor de 
risico groepen een niet-medisch masker voldoende. Voor de risico groepen wordt dan een 
medisch masker voldoende geacht, de FFP2 maskers worden niet nodig geacht. Misschien 
nog ingegeven door schaarste overwegingen? Het is tenslotte een “interim guidance”. 
De WHO houdt voor de leeftijd trouwens 60 jaar als grens aan, daarboven zit je in de risico-
groep. 
 
Dat vliegtuigen weer een volle bezetting mogen hebben is iets wat de gemoederen danig 
bezighoudt. 
Niet iedereen weet de uitspraken van van Dissel (zie journaal gisteren) te waarderen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/08/rivm-ongewenste-rol-in-vliegdebat-a4002154 
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Ook in de NRC een artikel waarin enkele vroegere besmettingen in vliegtuigen aan de orde 
komen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/08/sars-en-h1n1-bleken-besmettelijk-in-
vliegtuigcabine-a4002155 
En ook de Volkskrant heeft een artikel over veiligheid in het vliegtuig 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-veilig-is-opeengepakt-in-een-vliegtuig-
zitten-nu~b508d90d/ 
Het artikel is voorzien van een fraaie tekening met luchtstromen in het vliegtuig. Ook hier 
enkele vluchten met besmettingen, zoals in het NRC artikel. Maar ook de referentie naar 
een Canadese publicatie, met een beschrijving van een vliegtocht (15 uur, 350 passagiers) 
met een corona patiënt zonder dat andere passagiers werden besmet. De patiënt had wel 
een mondkapje voor. 
https://www.cmaj.ca/content/lack-covid-19-transmission-international-flight 
Bij Op1 was Marion Koopmans te gast die zich moest verweren tegen een touringcar 
eigenaar, die het vreemd vond dat je wel met z’n allen in een vliegtuig mocht zitten, terwijl 
hij maar 13 personen in een bus mocht vervoeren, tenzij hij moest invallen voor het OV, dan 
mocht er veel meer (30 geloof ik). 
Marion Koopmans legde uit dat het OMT geen advies had uitgebracht over vliegen. Er is 
enige ruimte voor versoepeling, stapsgewijs, en het is aan de regering om de beschikbare 
ruimte toe te delen. 
Ook te gast bij Op1 was Bert Blocken van de TU Eindhoven, die de luchtbehandeling in 
vliegtuigen behandelde. Het goede nieuws is dat de lucht 20-30 keer per uur wordt ververst, 
deels gefiltreerd door HEPA filters. De luchtstroom is van boven naar beneden, ook gunstig. 
Helaas zitten mensen de ideale luchtstroom in de weg. 
Dit doet me heel erg denken aan de farmaceutische industrie, waar de laminaire (steriele) 
luchtstroom (ongestoorde luchtstroom zou je kunnen zeggen) ook door mensen wordt 
verstoord. Daar is de ontwikkeling om de mens zoveel mogelijk te verwijderen maar dat is 
bij een vliegtuig niet de bedoeling natuurlijk. 
 
Lodewijk Asscher, ook in de uitzending, vroeg naar een onafhankelijk onderzoek om te 
achterhalen wat nu wel en wat niet geholpen heeft om de uitbraak onder controle te 
krijgen. Koopmans was zeker geen tegenstander van zo’n onderzoek. 
 
In de Volkskrant een column van Lotte Jensen, die de zoekmachine Delpher (kranten en 
tijdschriften) gebruikt om na te gaan wat er ten tijde van de Spaanse griep speelde (ik 
gebruik ook graag Delpher): 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/groot-was-de-schok-toen-de-horeca-plots-dicht-
moest-vanwege-het-virus-in-1918~bd85e3dc/ 
 
Bij Het Parool is bij de grafiek ziekenhuisopnames en besmettingen per gemeente de 
ontwikkeling te volgen van het aantal besmettingen. 
https://www.parool.nl/nederland/het-coronavirus-in-nederland-op-de-kaart-in-cijfers-en-
grafieken~b0ff746f/ 
Van 2-6 juni zijn er 3 besmettingen bijgekomen, van 6 naar 7 juni 63, van 7-8 17 en van 8-9 
juni 11. Dat is toch wel een opmerkelijke stijging, vooral van 6-7 juni. Toch die 
demonstratie? 
Toch schijnt er geen besmetting geweest te zijn nav de Dam demonstratie 
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https://www.cmaj.ca/content/lack-covid-19-transmission-international-flight
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/groot-was-de-schok-toen-de-horeca-plots-dicht-moest-vanwege-het-virus-in-1918~bd85e3dc/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/groot-was-de-schok-toen-de-horeca-plots-dicht-moest-vanwege-het-virus-in-1918~bd85e3dc/
https://www.parool.nl/nederland/het-coronavirus-in-nederland-op-de-kaart-in-cijfers-en-grafieken~b0ff746f/
https://www.parool.nl/nederland/het-coronavirus-in-nederland-op-de-kaart-in-cijfers-en-grafieken~b0ff746f/


254 
 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5147021/protest-dam-anti-racisme-
demonstratie-coronavirus 
 
Van neef Jacob kreeg ik een bijdrage uit “De Ingenieur”, een luguber geschenk van Fanta 
Voogd. Dan verwacht je een stuk over filters of aerosolen, maar nee, dit gaat over 
vleermuizen varkens en schubdieren, en ook over de film “Contagion” met Kate Winslet. Zie 
de PDF. 
 
Van Jep een bericht uit de VS, grote gezinnen (met meerdere generaties) hebben relatief 
veel problemen (lijkt op Italië). Aparte quarantaine zou beter zijn: 
https://insightonlinenews.in/covid-19-stalks-large-families/ 
 
Dat China niet transparant is – wat is bijvoorbeeld de oversterfte in Wuhan het afgelopen 
half jaar – voedt allerlei onderzoek, zoals camerabeelden van Wuhan ziekenhuizen. 
Parkeerplaatsen leken voller te staan met auto’s in de aanloop van de epidemie, met als 
suggestie dat er eerder problemen waren dan gemeld. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52975934 
 
Van Huub een interview met Fauci over de situatie in de VS. Tijd terug dachten we nog dat 
Trump hem zou vervangen maar dat is toch niet gebeurd. In 20 minuten behandelt hij 
diverse onderwerpen, heel diplomatiek daarom heeft hij het zo lang uitgehouden. Op de 
vraag bijvoorbeeld over terugtrekken van de VS uit de WHO zegt hij dat de WHO fouten 
heeft gemaakt maar dat het toch een heel belangrijke organisatie is, waardoor hij 
waardevolle informatie uit het buitenland krijgt. Hij doet verder tamelijk laconiek over de 
demonstraties, aanvaardt dat als een gegeven, als ze maar een masker dragen: 
https://finance.yahoo.com/news/fauci-government-response-pivots-to-ending-lockdowns-
after-having-to-shut-down-the-planet-150402100.html?soc_src=hl-viewer&soc_trk=ma 
 
En dan net dat ik denk dat het wel mooi geweest is voor vandaag komt het bericht dat de 
WHO in zijn maag zit met het statement van. Maria van Kerkhove 
https://time.com/5850256/who-asymptomatic-spread/ 
Door tegenstanders van de “afstand” regel en mondkapjes was het aangegrepen om 
verdere versoepelingen te eisen, zodat de WHO zich gedwongen voelde om 
In dit artikel van Time wordt Eric Topol geciteerd die net een artikel had geschreven waarin 
hij de asymptomatische besmettingen op ca 40-45% schat 
https://time.com/5848949/covid-19-asymptomatic-spread/ 
het oorspronkelijke artikel van Topol is 
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012 
Wonderlijk dat er zulke grote verschillen van inzicht zijn. 
Wat ik ervan begrijp is dat bij studies een flink deel van besmette personen asymptomatisch 
is, waarbij het niet altijd duidelijk is of die symptomen later nog komen, of dat deze 
personen volledig asymptomatisch blijven. 
Maar of deze asymptomatische personen in de fase waarin ze asymptomatisch zijn, een 
ander kunnen besmetten blijft onduidelijk. 
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Coronajournaal 10 juni 
 
Gisteren heb ik veel moeite moeten doen om het aantal besmettingen per dag voor 
Amsterdam vast te stellen. Dit om te kijken of de Dam manifestatie een verhoging geeft van 
het aantal besmettingen. 
Jan Huurman deed mij een veel simpeler methode aan de hand, bij Dashboard RIVM zijn er 
2 knoppen, landelijk en regionaal. Regionaal zijn de Veiligheidsregio’s te vinden. 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio?regio=VR13 
Als je googelt om het Dashboard te vinden lijkt het of het 6 dagen oud is maar het wordt 
elke dag bijgewerkt. 
De piek die ik eerder vond bij berekening uit de Parool gegevens is ook bij het Dashboard 
terug te vinden: een piek bij 7 juni, maar niemand die zich daar zorgen over maakt, GGD 
zegt dat er niets aan de hand is. De dagen daarvoor was het 0, zal wel vertraging in de 
rapportage zijn. Volgens Jan is het een artefact. 
Hier het aantal besmettingen / 100.000 inwoners voor de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland 

 
 
Een studie van het Imperial College London is gepubliceerd in Nature, en hierin is 
uitgerekend wat het lockdown beleid in Europa heeft opgeleverd. 
https://www.imperial.ac.uk/news/198074/lockdown-school-closures-europe-have-
prevented/ 
Zij komen tot een totaal van 3,1 miljoen doden die zouden zijn gevallen wanneer er geen 
actie was ondernomen. 
Het is duidelijk dat ze hierbij geen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat een 
(groot?) deel van de bevolking niet gevoelig is voor het virus. 
Deze studie komt van Imperial College, de club van Neil Ferguson die in ongenade is 
gevallen nadat hij zich niet aan zijn eigen regels had gehouden, en die veel kritiek (uit 
Zweden bijvoorbeeld) heeft gekregen vanwege zijn sombere voorspellingen 
Zolang er veel onduidelijk blijft, bijvoorbeeld hoeveel mensen zonder verdere symptomen 
dit virus weten te doorstaan zijn dit soort getallen toch een slag in de lucht. 
 
De (hydroxy)chloroquine studie in the Lancet die op een dubieuze database bleek te 
berusten en inmiddels is teruggetrokken blijft in de belangstelling. Van Menno van Leeuwen 
kreeg ik dit artikel over de database (Surgisphere) en initiatiefnemer Sapan Desai. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/surgisphere-sapan-desai-lancet-study-
hydroxychloroquine-mass-audit-scientific-papers?CMP=Share_iOSApp_Other 
Alles wat Desai heeft gedaan en gepubliceerd wordt nu nagetrokken, en vanaf 2005 (zijn 
promotie) tot nu toe komt er veel naar boven wat niet lijkt te kloppen. 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio?regio=VR13
https://www.imperial.ac.uk/news/198074/lockdown-school-closures-europe-have-prevented/
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Nederlandse chloroquine studies waren even gestopt vanwege het artikel uit the Lancet, 
werden weer opgestart maar zijn door nieuwe resultaten (zoals de RECOVERY studie uit de 
UK) toch weer gestopt, hoewel ook het geringe aantal nieuwe patiënten een rol lijkt te 
hebben gespeeld (link gestuurd door Huub) 
https://www.nu.nl/coronavirus/6057016/studie-naar-gebruik-antimalariamiddelen-tegen-
corona-voortijdig-gestopt.html?redirect=1 
Dit laatste argument, het geringe aantal nieuwe patiënten komt hier expliciet aan de orde 
https://www.nu.nl/coronavirus/6057016/studie-naar-gebruik-antimalariamiddelen-tegen-
corona-voortijdig-gestopt.html?redirect=1 
 
Dat er nog voldoende nieuwe patiënten bij komen blijkt uit 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/09/terug-naar-normaal-de-realiteit-is-de-pandemie-
breidt-zich-alleen-maar-uit-a4002227 
In Afrika zijn er flink wat landen waar het aantal besmettingen elke 14 dagen verdubbelt, 
maar de ziekenhuizen schijnen het daar nog aan te kunnen. Lijkt een kwestie van tijd. Zuid-
Amerika en enkele Aziatische landen zitten zo langzamerhand aan hun maximale capaciteit. 
Voor testen van vaccins zijn er in elk geval voorlopig voldoende mogelijkheden. 

 
 
De VS leveren een gemengd beeld, staten die een daling laten zien maar ook die nog stijgen. 
Memorial day lijkt geen goede invloed te hebben gehad (link gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/09/coronavirus-hospitalizations-rising/ - 
comments-wrapper 
De protesten in de VS hebben nog niet tot grote stijgingen geleid, voorlopig lijkt de grootste 
zorg dat steun voor maatregelen vermindert 
https://finance.yahoo.com/news/from-social-distancing-to-social-permission-protests-
upend-efforts-to-contain-coronavirus-184624250.html?soc_src=hl-viewer&soc_trk=ma 
In Nederland hadden we 1 demonstratie waarbij afstand houden niet werd gerespecteerd, 
in de VS is dat voortdurend het geval. 
 
Van Huub kreeg ik een artikel uit Elseviers Weekblad van Marieke ten Katen, Met juiste 
golflengte het virus te lijf, zie PDF 
Ik herinner mij dat UV licht bij de productie van steriele geneesmiddelen en ook bij de 
vaccin productie werd gebruikt, maar er zijn veel nadelen aan verbonden. Zoals in het 
artikel staat: het licht komt niet overal (schaduwwerking). Ander probleem is dat de 

https://www.nu.nl/coronavirus/6057016/studie-naar-gebruik-antimalariamiddelen-tegen-corona-voortijdig-gestopt.html?redirect=1
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intensiteit van de straling kwadratisch afneemt met de afstand. In het kortgolvig licht (we 
hebben UV-A, UV-B en UV-C, UV-C is het meest energierijk en kortgolvig) kun je met 
bescherming werken maar dat is toch niet praktisch. 
Desinfectie van circulerende lucht lijkt me beter geschikt omdat je de lucht heel dicht langs 
de UV bron kunt sturen. UV desinfectie is een bekend middel bij recirculerende 
watersystemen. 
 
Zo langzamerhand is wel duidelijk dat het effect van maskers niet eenvoudig is vast te 
stellen. Een ambitieuze poging is de publicatie in de Proceedings of the Royal Society, A 
modelling framework to assess the likely effectiveness of facemasks in combination with 
‘lock-down’ in managing the COVID-19 pandemic 
Met veel wiskunde wordt aangetoond dat maskers zeker nut hebben. Het gaat mij wat te 
ver maar voor de wiskunde enthousiasten is hier de publicatie 
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0376 
Het Science Media Centre heeft deze publicatie aan enkele wetenschappers voorgelegd, en 
zoals steeds met mondmaskers, de één vindt het een uitstekend artikel, de ander is minder 
enthousiast. Die laatste is minder enthousiast omdat met deze studie een hele serie 
aannames nodig zijn, de keuzes die hier gemaakt zijn, zijn arbitrair. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-modelling-framework-study-
looking-at-effectiveness-of-facemasks-in-combination-with-lockdown-in-managing-the-
covid-19-pandemic/ 
 
Van Jard Baljet kreeg ik de tip dat Universiteit Leiden een lezing organiseert met als titel 
Misleidende grafieken en gewantrouwde experts - wetenschapscommunicatie in tijden van 
corona, te geven door Ionica Smeets. Het wordt zoals te verwachten een virtueel college. Ik 
geloof dat je normaal een band moet hebben met Leiden, maar dat zal nu wel niet per se 
nodig zijn 
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2020/06/ngl-2020-06-online-lezing-smeets 
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Coronajournaal 11-16 juni 
 
Mijn laatste journaal was van 10 juni, en de vraag is wat de afgelopen week het meest 
vermeldenswaard is geweest. Gelukkig hoef ik niet te melden dat er een uitbraak is 
geweest, ook niet na de Dam demonstratie. In het buitenland is de situatie wel anders, maar 
mijn interesse gaat vooral uit naar Nederland. 
Belangrijkste nieuws was het bericht dat Nederland samen met Frankrijk, Duitsland en Italië 
300 miljoen doses vaccin heeft aangekocht van een vaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld. 
(Is aangekocht een goed woord voor een vaccin waarvan je niet eens weet of het ooit op de 
markt komt? Moet dat niet een optie heten?). 
De Volkskrant was eerder dan de NRC met een bericht 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-heeft-miljoenen-doses-van-het-
oxfordvaccin-besteld-hoe-kansrijk-is-het~bb87f3f8/ 
 Ik heb de ontwikkeling van het Oxford vaccin enkele keren genoemd in mijn journaal, op 27 
april toen een eerste proef bij makaken er goed uit leek te zien. Maar toen de studie werd 
gepubliceerd bleken de resultaten toch tegen te vallen zoals ik op 19 mei meldde. De 
makaken werden minder ziek, maar maakten toch nog wel corona virusdeeltjes aan. 
Er is een fase 1 studie gedaan maar ik heb daar nog geen definitieve gegevens van gezien. 
Van dit type vaccins mag je meer bijwerkingen verwachten, er worden tenslotte levende 
virussen ingespoten, die weliswaar onschuldig zijn en niet delen, maar toch meer 
immuunreactie geven dan wanneer je alleen de “spikes” geeft. Enige info over bijwerkingen 
vind ik hier: 
https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/azd1222-sars-cov-2-vaccine 
Het Oxford vaccin maakt gebruik van een adeno virus (verkoudheidsvirus) bij chimpansees, 
met dus de “ingebouwde” corona spikes. De codenaam was ChAdOx1, afkortingen dus voor 
Chimpansee Adenovirus en Oxford. 
Ik zeg Oxford vaccin maar het is een samenwerkingsverband geworden. Oxford Biomedica is 
een beursgenoteerde onderneming, waarschijnlijk ontstaan uit een Oxford start-up, deze 
heeft de technologie in handen maar niet het geld om de verdere ontwikkeling te doen, 
waarbij de klinische proeven het duurst zijn. Astra Zeneca is het bedrijf geworden dat 
verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van wat nu heet AZD 1223. 
Het verhaal in de Volkskrant is wel erg “basic”, Astra Zeneca wordt niet eens genoemd. 
Vandaag in de NRC een uitgebreider verhaal 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/15/nederland-neemt-gok-in-wereldwijde-race-naar-
het-vaccin-a4002905 
Veel meer typen vaccins komen voorbij, dus daarom nog maar even het NY Times artikel 
erbij gehaald, dat gaat over de diverse typen vaccins 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/20/science/coronavirus-vaccine-
development.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 
Het Astra Zeneca / Oxford Biomedica vaccin is dus het “viral vector” type, de spike van het 
corona virus is dus ingebouwd in een “onschuldig” chimpansee verkoudheidsvirus. 
In het NRC artikel wordt ook CanSinoBiologics genoemd, dat een vergelijkbaar vaccin 
ontwikkelt maar waarbij de spikes zijn ingebouwd in een menselijk verkoudheidsvirus. 
Probleem daarbij is dat wanneer immuniteit is opgebouwd tegen dat virus, de ingespoten 
virussen zo snel worden opgeruimd dat ze geen kans zien om voldoende spikes te 
produceren. 
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De 4 landen betalen in totaal 750 miljoen euro, hoeveel wij betalen is niet bekend, maar 
Italië betaalt 185 miljoen. Dan zal dat voor ons toch een stuk lager zijn. 
Er worden nog met meer bedrijven onderhandelingen gevoerd, risicospreiding heet dat. De 
Belgen zijn niet blij, die hadden op een Europese benadering gehoopt. Er schijnt binnen 
Europa 2,4 miljard euro voor te zijn uitgetrokken. Hoe dat gaat aflopen nu 4 landen al 
contracten hebben afgesloten is mij niet duidelijk. 
Volgens de Jonge kunnen ze ook meedoen als ze willen: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/13/mogelijk-coronavaccin-voor-
europa-gecontracteerd 
 
Het Chinese vaccin, dat gebruik maakt van menselijk verkoudheidsvirus, werkt dus minder 
omdat een deel van de bevolking antistoffen heeft tegen dit virus. Voor het Oxford vaccin 
geldt dat in eerste instantie niet omdat het gebruik maakt van een virus gevonden bij 
chimpansees. 
Maar bij een tweede enting, vaak toegepast als “booster” om de antilichaam titer een 
“boost” te geven zou dan minder effectief kunnen zijn, omdat dan inmiddels ook 
antilichamen tegen het chimpansee virus gevormd zijn. 
 
Een uitgesproken negatief verhaal over het Oxford verhaal komt uit Australië 
https://www.hospitalhealth.com.au/content/clinical-services/news/adenovirus-vector-
vaccines-unlikely-to-win-fight-against-covid-19-says-professor-1538816326 - 
axzz6PQhI6WQi 
De kritiek komt van Petrovsky uit Australië, mogelijk gekleurd omdat hij een alternatief 
vaccin ontwikkelt. Ook is dit degene die heeft gesuggereerd dat het virus uit het Wuhan lab 
is ontsnapt. 
 
In de Volkskrant een verhaal over de verdeling van het vaccin, heel breed: verdeling over de 
wereld tot en met verdeling binnen Nederland. 
Wat dat laatste betreft is advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Wat ik mij herinner van 
influenza pandemie discussies krijgen gezondheidswerkers, politie e.d. voorrang, maar nu 
lijkt het dat risicogroepen voorrang krijgen. 
Van schoonzus Ingrid begrijp ik overigens dat niet alle medewerkers staan te dringen om als 
eerste een vaccin te krijgen. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/eerlijk-zullen-we-een-coronavaccin-delen-vier-
obstakels-die-dat-in-de-weg-staan~b7f4236a/ 
 
Een rapport van KPMG in samenwerking met de VU over – ja, wat eigenlijk? 
Koppen in kranten spreken van 123 miljard besparing en 50.000 doden minder. Dat is dan 
het verschil tussen grof gezegd een streven naar groepsimmuniteit ten opzichte van het 
maximaal indammen van het virus. 
Volgens mij is het bereiken van groepsimmuniteit nog wel een streven maar dan met behulp 
van een vaccin, en is 50.000 doden binnen 2 jaar met de huidige aanpak ook absoluut 
onrealistisch. Daar waar ze pleiten voor verdere aanscherping van het bron-en contact 
onderzoek kan ik ze volgen: 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2020/services/de-tweede-corona-golf-dat-
zijn-wij.pdf 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/13/mogelijk-coronavaccin-voor-europa-gecontracteerd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/13/mogelijk-coronavaccin-voor-europa-gecontracteerd
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https://www.hospitalhealth.com.au/content/clinical-services/news/adenovirus-vector-vaccines-unlikely-to-win-fight-against-covid-19-says-professor-1538816326#axzz6PQhI6WQi
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Ook weer een portie geschiedenis. Eerst een hele serie ellende uit het verleden, met als 
insteek Amsterdam 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/keer-op-keer-keerde-de-zwarte-dood-terug-in-
amsterdam-a4002401 
En dan een verrassing, iets wat tot nu toe in de boeken staat als de Russische griep van 
1889/90, maar wat mogelijk een corona pandemie is geweest 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-vergeten-hoofdstuk-de-coronacrisis-van-
1890~b0b9facb/ 
Toen ik wat onderzoek deed naar de geschiedenis van het griepvaccin kwam ik op diverse 
plaatsen de naam van Jacob Mulder tegen, en ik herinnerde mij dat hij voor het eerst het 
verband legde met pandemieën uit het verleden. En dat startte met de Russische griep. 
Eens kijken of Gerard van Doornum in zijn boek Leeuwenhoek’s legatees (journaal 3 april) 
daarover heeft geschreven: 
Together with his colleagues J.F.P. Hers and N. Masurel, Mulder conducted internationally 
recognized investigations on different aspects of the clinical pathology of influenza (Mulder 
and Masurel, 1958; Hers and Mulder, 1961). Especially remarkable was the discovery by 
Masurel pinpointing the specific causative agents of pandemics past. During the influenza 
epidemic of 1956-1957, for example, these investigators noticed that many elderly people – 
normally at high risk for such infections –remained healthy. The discovery that this age 
group already had a high level of antibodies to the specific strain of the influenza A virus – 
called H2N2 – in their serum, which led to the realization that they had been exposed to the 
virus during the earlier pandemic of 1889/1890(Mulder and Masurel, 1958). 
Mogelijk dat dit moet worden herschreven, omdat de Russische griep helemaal geen griep 
was maar een corona infectie. Overigens is het erkend lastig om epidemieën uit het 
verleden definitief te benoemen als dat uit biologisch materiaal niet te achterhalen is. 
Een klassiek voorbeeld, om meerdere redenen, is de epidemie in Athene, 430-426 vChr., 
waar boeken vol over geschreven zijn. Bekend onder de pest van Thucydides, zou het ook 
pokken kunnen zijn, terwijl recent onderzoek zou wijzen op een Salmonella infectie. 
 
Toevallig kom ik op een boekensite en zie dat er eind juni een boek uitkomt van Gerard, een 
populaire versie van zijn boek over Nederlands virus onderzoek. 

 
 
Vanavond nog een Whatsapp van Jan Nassy, hij meldt op het journaal de doorbraak, 
dexamethason bij ic patiënten. Jan maakt zich vrolijk over de opmerking dat nog niet is 
aangetoond dat het profylactisch werkt. Bij uitzending gemist gekeken, en inderdaad, 
dexamethason. Begint goed, het is een middel dat matigend kan werken op de wel wat te 
enthousiaste afweer die bij corona de kop op kan steken (“cytokine storm”) met de daarbij 
horende grote longschade. Past in het werkingsmechanisme van dit coricosteroïd. En dan de 
opmerking dat niet is aangetoond dat het profylactisch werkt. Daar zou toch de koppeling 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/keer-op-keer-keerde-de-zwarte-dood-terug-in-amsterdam-a4002401
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/keer-op-keer-keerde-de-zwarte-dood-terug-in-amsterdam-a4002401
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-vergeten-hoofdstuk-de-coronacrisis-van-1890~b0b9facb/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-vergeten-hoofdstuk-de-coronacrisis-van-1890~b0b9facb/
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gemaakt moeten worden dat het immuunsysteem wordt afgeremd wat het oplopen van 
een infectie bevordert. 
Bij ScienceMediaCentre wordt dit ook benadrukt (reactie Aifer Ali) 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-recovery-trial-reporting-that-
dexamethasone-reduces-death-by-up-to-one-third-in-hospitalised-covid-19-patients-with-
severe-respiratory-complications/ 
Via SMC kom ik op de persverklaring (er moet nog een artikel komen, peer review enz enz) 
https://www.recoverytrial.net/news/low-cost-dexamethasone-reduces-death-by-up-to-
one-third-in-hospitalised-patients-with-severe-respiratory-complications-of-covid-19 
Even snap ik het niet, toepassing van dexamethason scheelt een derde in het aantal doden 
met kunstmatige ademhaling, terwijl even later wordt aangegeven dat het 1 op de 8 is 
Dexamethasone reduced deaths by one-third in ventilated patients (rate ratio 0.65 [95% 
confidence interval 0.48 to 0.88]; p=0.0003) and by one fifth in other patients receiving 
oxygen only (0.80 [0.67 to 0.96]; p=0.0021). There was no benefit among those patients 
who did not require respiratory support (1.22 [0.86 to 1.75]; p=0.14). 
Based on these results, 1 death would be prevented by treatment of around 8 ventilated 
patients or around 25 patients requiring oxygen alone. 
Maar dat was dom, niet alle patiënten met kunstmatige beademing overlijden. Van de 8 
blijft er 1 meer in leven, kennelijk overlijden er 3 van de 8 in de UK en zijn dat er met 
dexamethason “maar” 2. 
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Coronajournaal 17-20 juni 
 
Afgelopen donderdag voor de tweede keer vrijwilligersdag op het Trefpunt Medische 
Geschiedenis. 
Voor het eerst was ook weer aanwezig Frits Schuitemaker. 
Frits is, behalve voorzitter van het Trefpunt, ook internist - intensivist van het 
Amphia Ziekenhuis in Breda en daarmee direct "aan het front" actief. Hij was bereid wat van 
zijn ervaringen te vertellen en vragen te beantwoorden. Interessant te horen hoe Frits de 
diverse aspecten van het werk heeft ervaren, zoals de 2x12 uur diensten, prima 
samenwerking met verpleging, de “loempia rol” bij keren van de patiënt. Het klinisch beeld, 
met o.a. de snel verslechterende ademhaling, de thrombose die bij ca 1/3 van de patiënten 
optrad, het gesleep naar de CT scan om dit vast te stellen, de gestoorde (vet)stofwisseling. 
Moeilijk was het menselijk contact, met patiënt en familie, de familie mocht zeker in het 
begin helemaal niet op bezoek. Ook kwam de vraag of Frits indertijd achter de oproep heeft 
gestaan van de medisch specialisten, die opriepen om de scholen te sluiten. Daar stond Frits 
toen zeker achter, gezien de dreigende tekorten op ic gebied. Of het achteraf de juiste 
beslissing was, ook om alles in het ziekenhuis om te gooien is de vraag gezien de toestand 
waarin vele patiënten de ic hebben verlaten. De komende tijd zal duidelijk worden of en 
hoeveel blijvende schade de diverse groepen patiënten hebben overgehouden. 
Van de presentatie van Frits, met de vragen, heeft Eline van Lieburg een "podcast" gemaakt, 
wie geïnteresseerd is stuur ik deze toe. 
 
De beste reconstructie tot nu toe wat er in Nederland is gebeurd komt wat mij betreft van 
Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse, in de NRC van vandaag (19 juni), “Hoe 
Nederland de controle verloor: de corona-uitbraak van dag tot dag. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-
china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075 
Tamelijk onthullend is hoe de “erkende” microbiologische labs niet graag andere labs 
ingeschakeld zien worden om te testen. Aan het eind van dit lange stuk is een podcast van 
bijna een uur met de auteurs met achtergronden die geleid hebben tot dit stuk. 
 
Zowel Ab Osterhaus als Marion Koopmans zijn bekende Nederlanders geworden, met alles 
wat daarbij hoort. Story heeft in Ab’s privé leven gegraven, en beiden zijn doelwit in de 
sociale media. 
Toevallig vandaag van beiden een interview waarin ook meer persoonlijke zaken aan de 
orde komen, maar dan wel met iets meer terughoudendheid dan Story. Het interview met 
Koopmans staat in de Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/mensen/viroloog-marion-koopmans-leuk-was-het-niet-om-op-
deze-manier-gelijk-te-krijgen~bf6e41bd/ 
Zij ziet wel duidelijke parallellen tussen virusuitbraken en de wijze waarop wij de natuur 
exploiteren, en zit daarmee meer op de lijn van Louise Fresco, terwijl ik meer de zienswijze 
van Roel Coutinho deel (zie mijn journaal van 18 mei). 
Van Huub kreeg ik het interview met Ab Osterhaus uit de Tubantia, zie PDF. 
Met zijn bekende pleidooi om nu nog verder het virus terug te dringen (zonder concreet te 
worden). En wat betreft de natuur, daarmee zit hij op de lijn van Koopmans 
De natuur zal ons ongenadig hard om de oren slaan als we het niet doen, waarschuwt 
Osterhaus. Met nieuwe virussen en ja, ook steeds meer epidemieën en pandemieën. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075
https://www.volkskrant.nl/mensen/viroloog-marion-koopmans-leuk-was-het-niet-om-op-deze-manier-gelijk-te-krijgen~bf6e41bd/
https://www.volkskrant.nl/mensen/viroloog-marion-koopmans-leuk-was-het-niet-om-op-deze-manier-gelijk-te-krijgen~bf6e41bd/
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Wellicht krijgen we dit najaar al een voorproefje. ,,Er komt een tweede coronagolf, dat is 
bijna niet meer te voorkomen. Terwijl we dat coronavirus er nu gewoon uit zouden kunnen 
pesten, als je nog wat extra druk zet. We zijn er verdorie bijna!” 
 
Van Huub een bericht uit de VS dat plasma van mensen die een corona infectie hebben 
doorstaan, van waarde is in een vroege fase van een corona infectie. Het is een resultaat dat 
je mag verwachten, en mooi dat nu ook het bewijs is geleverd. Met het grote aantal 
besmettingen in de VS is er potentieel een grote hoeveelheid plasma, ik heb Trump er nog 
geen propaganda mee horen maken 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/18/blood-plasma-people-who-
recovered-is-safe-covid-19-treatment-study-says/ 
Nederland gaat die inzameling nu ook opschalen 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/19/sanquin-begint-met-verzamelen-
plasma-voor-mogelijk-geneesmiddel-coronavirus 
Van Edwin kreeg ik een bericht dat een Twents bedrijf in samenwerking met Sanquin heeft 
bijgedragen aan de identificatie van antilichamen die binden met het virus. Mooi onderzoek, 
gepubliceerd in Science. Belangrijk omdat dit kan leiden tot een geconcentreerder 
antilichaam preparaat. In dit bericht van RTV Oost wordt de klassieke fout gemaakt dat deze 
antilichamen een vaccin zouden zijn. Hierin wel de link naar het artikel in Science: 
https://m.rtvoost.nl/nieuws/332093/Medewerkers-IBIS-Technologies-in-Enschede-kregen-
Eureka-momentje-na-vondst-antistoffen-tegen-corona 
 
In het Pharmaceutisch Weekblad een melding over het geneesmiddelonderzoek 
https://www.pw.nl/nieuws/2020/horizonscan-veel-nieuwe-geneesmiddelen-voor-covid-19 
met daarbij een link naar de Horizonscan van Zorginstituut Nederland (ZIN). Nooit van 
gehoord, maar ten onrechte blijkt. De halfjaarlijkse scan wordt vanwege de corona nu 
maandelijks gepubliceerd. 
https://www.pw.nl/nieuws/2020/horizonscan-veel-nieuwe-geneesmiddelen-voor-covid-19 
Dit staat er bij convalescent plasma (herstellend plasma zoals hieronder genoemd) 
Antilichamen zijn het meest effectief wanneer kort na de start van symptomen toegediend 
en er moet voldoende worden toegediend. Plasmatransfusies kunnen geassocieerd zijn met 
transfusiereacties zoals allergische reacties, transfusiegerelateerde acute longbeschadiging 
en circulatie-overbelasting. Zowel klinische studies als observationele studies worden 
momenteel uitgevoerd om de werkzaamheid en veiligheid van passieve 
antilichaamtherapieën voor COVID-19-infectie te onderzoeken. Herstellend plasma werd 
eerder gebruikt voor de behandeling van ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS), 
pandemie 2009 influenza A (H1N1), aviaire influenza A (H5N1), verschillende hemorragische 
koorts zoals ebola en andere virale infecties. Het is niet bekend welke doses therapeutisch 
effectief zouden zijn voor COVID-19. Zoals Casadevall en Pirofski in maart 2020 
publiceerden, moet aan zes voorwaarden worden voldaan om een herstellende 
plasmabehandeling voor COVID-19 in te zetten: beschikbaarheid van een populatie van 
donoren die zijn hersteld van de ziekte en herstellend serum kunnen doneren; 
bloedbankfaciliteiten om de serumdonaties te verwerken; beschikbaarheid van assays, 
waaronder serologische assays, om SARS-CoV-2 in serum te detecteren en virologische 
assays om virale neutralisatie te meten; virologische laboratoriumondersteuning om deze 
assays uit te voeren; profylaxe en therapeutische protocollen, die idealiter gerandomiseerde 
klinische onderzoeken moeten omvatten om de werkzaamheid van elke interventie te 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/18/blood-plasma-people-who-recovered-is-safe-covid-19-treatment-study-says/
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beoordelen en de immuunreacties te meten; en naleving van wet- en regelgeving, inclusief 
goedkeuring door de institutionele beoordelingsraad, die kan variëren afhankelijk van de 
locatie. Er zijn nog geen voltooide klinische onderzoeken gepubliceerd naar de veiligheid en 
werkzaamheid van herstellend plasma bij COVID-19-patiënten. 
Het Amerikaanse onderzoek zal nog niet zijn verwerkt in dit stuk. 
 
Deze lezersbrief uit de NRC is al een week oud, en heeft de selectie de vorige keer niet 
overleefd. Het mag aan mij liggen, maar ik snap de redenering niet. Het begin wel, de 
corona treft vooral de ouderen, en de jongeren wordt gevraagd solidair te zijn. De 
economische gevolgen dreigen onevenredig op de jongeren afgewenteld te worden – de 
schrijver is 21 jaar - en hij pleit ervoor dat ook de ouderen hun deel bijdragen. Maar als 
maatregel stelt hij voor de erfbelasting te verhogen. Dat treft toch niet de ouderen maar 
juist een jongere generatie? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/13/coronacrisis-de-jongeren-hebben-al-genoeg-
betaald-a4002699 
 
Van Gert Jan van der Struijs kreeg ik een artikel over Willem Engel geschreven door Pepijn 
van Erp. Willem Engel blijkt een dwaallicht waar o.a. Maurice de Hond zijn licht heeft 
opgestoken, en wordt daarbij kundig gefileerd door Pepijn van Erp. Wat Gert Jan stuurde 
komt uit Follow the Money en kon ik niet (meer) openen maar is ook hier te vinden 
https://kloptdatwel.nl/2020/06/06/de-denkfouten-van-willem-engel-het-coronavirus/ 
Willem Engel is de man achter de site viruswaanzin.nl, en heeft net het kortgeding verloren 
dat ging over een demonstratie morgen, 21 juni, in Den Haag. Op 25 juni volgt nog een kort 
geding tegen de Staat i.v.m. de Noodwet die op stapel staat. En nu ik het toch over 
dwaallichten heb kan deze van de Franse prof Raoult (van de chloroquine) er ook nog wel bij 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/franse-wonderarts-schreef-zijn-eigen-tijdschrift-
vol-a4002640 
 
Van Jep de Bie een interessante link naar de corona- rioolwater bepaling. Er is een goede 
correlatie met positieve tests door de GGD, waarbij het rioolwater een paar dagen eerder 
“piekt”. De monsters worden nu nog wekelijks gemeten, maar het lijkt mij dat dit dagelijks 
zou moeten gebeuren. 
Overigens ongelooflijk hoe gevoelig zo’n PCR test is (dankzij het enorm grote getal van 
Avogadro). Bijna val ik in de verleiding uit te gaan rekenen bij welke verdunning er geen 
molecuul meer in een homeopathisch middel zit. 
https://www.kwrwater.nl/actueel/de-nieuwste-rioolwatermonsters/ 
 
Ook van Jep een filmpje over maskers, waar heel mooi wordt uitgelegd hoe het mogelijk is 
dat heel kleine deeltjes, veel kleiner dan de poriën van het filter worden weggevangen. 
Beetje natuurkunde, geen formules. Ruim 400.000 keer bekeken. 
https://www.youtube.com/watch?v=eAdanPfQdCA 
 
Vorig journaal had ik een artikel van Keulemans in de Volkskrant over de Russische griep van 
1889/1890 die mogelijk een corona epidemie is geweest. Er blijkt nu ook een podcast over 
te zijn gemaakt 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/het-
mysterieuze-virus-van-1890/ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/13/coronacrisis-de-jongeren-hebben-al-genoeg-betaald-a4002699
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/13/coronacrisis-de-jongeren-hebben-al-genoeg-betaald-a4002699
https://kloptdatwel.nl/2020/06/06/de-denkfouten-van-willem-engel-het-coronavirus/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/franse-wonderarts-schreef-zijn-eigen-tijdschrift-vol-a4002640
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/franse-wonderarts-schreef-zijn-eigen-tijdschrift-vol-a4002640
https://www.kwrwater.nl/actueel/de-nieuwste-rioolwatermonsters/
https://www.youtube.com/watch?v=eAdanPfQdCA
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/het-mysterieuze-virus-van-1890/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/het-mysterieuze-virus-van-1890/


265 
 

Ik heb veel vergelijkingen gezien met de Spaanse griep, maar ook bij deze pandemie zijn de 
parallellen met nu opvallend. Zoals nu 5G genoemd is als factor bij corona, was dat 
toen de elektriciteit. Keulemans noemt ook kinine in een prent, en heb die opgezocht 
 

Een influenza (corona?) patiënt omringd door 
een groep musicerende skeletten, doktoren, 
apothekers en dansende “dames”, 
voorstellend antipyrine en kinine. 
Het is een voorstelling uit 1890. 
Antipyrine (woord zegt het al, tegen de koorts) 
is vanwege te veel bijwerkingen vervangen - 
via fenacetine, dat nierkanker bleek te 
veroorzaken-, door paracetamol. Dat naast het 
toiletpapier prompt uitverkocht was bij begin 
van de corona epidemie 
En ook kinine is een blijvertje tenminste als het 
aan huisarts Rob Elens ligt: 
…. Je hebt ook kinine, waar je 300 mg. 
milligram van nodig hebt (zit vooral in tonic en 
bitter lemon, maar daar zou je dan wel heel 
veel van moeten drinken). Het schijnt ook in 

een soort thee te zitten.’ 
https://www.xandernieuws.net/algemeen/allemaal-de-zon-in-herhaalt-huisarts-rob-elens-
in-nieuw-interview/ 
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Coronajournaal 21-22 juni 
 
Het overzichtsartikel in de NRC van Stokmans en Lievisse Adriaanse dat ik in mijn vorige 
journaal noemde heeft grote aandacht getrokken. 
Van hun werk is ook een podcast te vinden met achtergronden van hun werk 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/corona-de-reconstructie-a4003433 
Waarschijnlijk aangemoedigd door het succes is er nu, een paar dagen later, weer een 
podcast uitgebracht, met meer geluidsfragmenten. Het is deel 1, morgen komt deel 2 (flink 
wat overlap met de eerste podcast) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/coronareconstructie-hoe-een-overmoedig-land-de-
controle-verloor-a4003558 
In deze laatste podcast komt ook een geluidsfragment met Kluytmans voor, gepresenteerd 
als de man die als eerste vol alarm heeft geslagen (luister vanaf 9:18 min). Gisteren bij de 
NPO, Op1, was hij te gast, en Pauw vertelde dat Kluytmans ervoor verantwoordelijk is 
geweest dat de lockdown is afgekondigd. Iets wat hij zelf nuanceert, het was hem erom te 
doen dat vroegtijdig gesignaleerd werd dat de capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen zou 
worden overschreden. 
De vraag werd gesteld of Kluytmans nog problemen ziet. Hij liet doorschemeren dat er op 
basis van de besmettingen analyses worden gemaakt waar nog mogelijk problemen liggen. 
Hij noemde specifiek bevolkingsgroepen die de taal niet (goed) beheersen. 
Dat de analyse van de besmettingen nog niet goed loopt lijkt naar voren te komen uit een 
artikel van Tubantia dat Huub mij stuurde, er is onduidelijkheid hoeveel besmettingen er op 
scholen zijn bijvoorbeeld (“Komst tweede virusgolf minder waarschijnlijk”, zie PDF). 
 
Het filmpje van gisteren, waarbij de werking van een N95 masker werd uitgelegd, leverde 
meerdere positieve reacties op, en ook een vervolgvraag van broer Huub, die een vliegreis 
heeft geboekt. Duurt nog paar maanden, en ervan uitgaand dat tegen die tijd het ook 
toegestaan is om medische maskers te dragen, welk type moet je dan hebben? Liefst eentje 
die zowel jezelf beschermt als je medepassagiers. Als je een masker hebt met een ventiel is 
dat voor jezelf wel prettig maar komt toch asociaal over. Nu volgt wat Google werk. 
In Europa wordt onderscheid gemaakt in chirurgische mondkapjes en stofmaskers (FFP 
serie, filtering facepiece particles). 
De chirurgische mond(neus)kapjes moeten voldoen aan Europese standaard EN14863, zijn 
in 3 klassen verdeeld afhankelijk van de filter specs en zijn in eerste instantie bedoeld om te 
voorkomen dat de omgeving (patiënt) wordt beschermd, en beschermt de drager alleen 
voor grotere druppels. 
De stofmaskers moeten voldoen aan EN149 en zijn ook verdeeld in 3 categorieën, FFP1 – 
FFP3. Ze zijn bedoeld om de drager ook voor fijne deeltjes te beschermen; FFP3 met het 
fijnste filter kan voor comfort van de drager voorzien zijn van een ventiel en is dus zeker niet 
bedoeld om de omgeving te beschermen. 
Voor zover ik dat heb kunnen nagaan is de FFP serie niet bedoeld èn voor bescherming van 
de drager, èn voor de omgeving. 
In de VS worden de termen “surgical mask” en “ventilator” gebruikt, waarbij voor 
stofmaskers (ventilators) niet de FFP classificatie wordt gebruikt maar N95 (zoals in het 
filmpje van gisteren getoond). 
De Engelse Wikipedia geeft bij N95 aan dat er maskers zijn die beide functies kunnen 
hebben 
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Respirators used in healthcare are traditionally a specific variant called a surgical respirator, 
which is both approved by NIOSH as a respirator and cleared by the Food and Drug 
Administration as a medical device similar to a surgical mask.[19] These may also be labeled 
"Surgical N95", "medical respirators", or "healthcare respirators".[20][21] As part of 
the Families First Coronavirus Response Act, changes were made to liability and certification 
laws to allow industrial respirators to be used in healthcare settings, in response to 
shortages of respirators during the COVID-19 pandemic.[22] 
3M geeft in zijn catalogus het typenummer van de mengvorm van chirurgisch mondkapje – 
stofmasker: 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1794572O/surgical-n95-vs-standard-n95-which-
to-consider.pdf 
 
Dat bloedgroep A een verhoogd sterfterisico geeft bij corona blijft de broers Rakhorst 
bezighouden (zie 5 juni), en zo kreeg ik van Niek de resultaten van een nieuw onderzoek 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283 
Dit is mij te ingewikkeld, ik vind bij Science Media Centre een “expert opinie” 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-genomewide-association-study-
gwas-that-reports-the-potential-involvement-of-the-abo-blood-group-system-in-
susceptibility-to-covid-19/ 
Dit is het klassieke probleem of een correlatie ook de oorzaak is. Mijn favoriete voorbeeld is 
een Spaans onderzoek waarvan ik niet eens zeker weet of het ooit werkelijk is uitgevoerd of 
dat het verzonnen is. Het gaat om een onderzoek of elektrisch scheren longkanker kan 
veroorzaken. Inderdaad bleek er een verband te bestaan, zij die zich elektrisch scheerden, 
bleken een hoger percentage longkanker te vertonen dan zij die zich klassiek scheerden met 
mesje en scheerzeep. Alleen bleek dat de “klassieke scheerders” grotendeels op het 
platteland woonden, en de elektrische scheerders in de stad (met de luchtverontreiniging). 
Na correctie bleek er geen verschil. 
Voor de bloedgroep discussie maakt het misschien niet veel uit of de bloedgroep A nu wel 
of niet de oorzaak is, het verband kan op zich al een vervelend gevoel geven. Maar wat mij 
betreft wachten we nog even verder onderzoek af. Ik kan er zelfs een positieve draai aan 
geven: wanneer personen met bloedgroep A langer leven dan personen uit de andere 
bloedgroepen is het logisch dat er percentueel een hoger percentage A sterft gezien de 
grote leeftijdsafhankelijke sterfte van corona. 
Dat onderliggende problemen een veel grotere rol spelen dan eventueel de bloedgroep 
blijkt o.a. uit dit artikel dat Huub mij stuurde 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/15/patients-with-underlying-conditions-
were-12-times-more-likely-die-covid-19-than-otherwise-healthy-people-cdc-finds/ 
Ik zou nooit zo’n ongenuanceerde krantenkop kunnen maken, de kans dat je met 
onderliggende problemen eerder sterft aan corona is duidelijk, maar dat zal dan toch 
afhangen van de ernst en aantal. 
 
Vandaag stond in de Volkskrant in de rubriek “Het eeuwige leven” een necrologie van dr. 
Hans Cohen, de voorganger van Coutinho- en later van Dissel- bij (toen) RIV. 
https://www.volkskrant.nl/mensen/rivm-directeur-die-de-strijd-tegen-aids-
begon~b67f7a57/ 
Ik heb Cohen zelf nooit meegemaakt maar het moet een markante figuur zijn geweest, zoals 
hij naar voren komt in meerdere shots in een aflevering van “Andere Tijden” met als 
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onderwerp de griep (het was in de tijd van de vogelgriep dreiging). Er komen meerdere 
onderwerpen in voor die aan actualiteit niets hebben ingeboet: 
https://www.anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/395/In-de-ban-van-
de-griep 
Er zijn altijd discussies geweest of de overheid niet alle vaccins zelf moet maken, en Cohen 
had daar een uitgesproken mening over (12:05 minuten). 
Een andere hoofdrol in dit programma wordt door Bram Palache ingevuld, een goede 
(oud)collega van mij en meelezer van dit journaal. 
Cohen heeft zich altijd zeer ingezet voor vaccinatieprogramma’s, uit het overlijdensbericht 
blijkt dat hij is overleden ten gevolge van een corona infectie. Hij was al lang dementerend 
staat in de Volkskrant. Toen we de Farmaceutisch Historische Dag in 2013 organiseerden 
met als onderwerp vaccinatie konden we hem al niet meer spreken. 
 
Een reden om met dit journaal te beginnen was om achteraf te kunnen zien wat ik goed heb 
gezien en wat niet. Het is nog wat vroeg om terug te kijken omdat er nog veel onzeker is, 
maar er zijn toch wel enkele zaken waarbij dat mogelijk is. 
Waar ik niet helemaal goed zat was met de testcapaciteit die waarschijnlijk al eerder 
versterkt had kunnen zijn, maar door tegenwerking van de “officiële” labs gefrustreerd lijkt. 
Die tegenwerking heb ik gemist. 
Aan de positieve kant zit ik met de demonstratie op de Dam, een risico dat mij gezien het 
lage aantal mensen dat nu geïnfecteerd raakt, in combinatie met de buitenlucht, gering 
leek. En met mijn scepsis ten opzichte van de app zat ik ook goed (helaas). Dat deze er niet 
is gekomen tot nu toe is niet zo gek, is er eigenlijk ergens op de wereld wel een goede app? 
(ook van de Australische die met veel tam-tam is gelanceerd hoor ik geen geweldige 
berichten). 
Ernstiger is dat de GGD’s door het wachten op de app veel vertraging hebben opgelopen 
met organisatie van het bron- en contact onderzoek. 
Zelf kreeg ik een indruk hoe lastig de ontwikkeling is, als op basis van bluetooth ontwikkeld 
wordt, via dit artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/hoe-meet-je-anderhalve-meter-met-bluetooth-
a4002665 
Er moet rekening worden gehouden met honderden verschillende toestellen, met onderling 
verschillende sterkte bluetooth signaal, en de wijze waarop het toestel wordt gedragen of in 
een tasje bewaard heeft ook effect. Zelfs al of niet aan een tafel maakt al uit. 
Nog wat andere knelpunten geeft dit artikel, ook uit de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/12/de-nieuwe-corona-app-een-balanceeract-tussen-
te-streng-en-te-soft-a4002678 
 
Australië kan nu in de praktijk gaan proberen of hun app werkt, blijkt uit een link die Janine 
mij stuurde 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8445821/Stay-away-Melbourne-NSW-health-
issues-stern-warning-travellers-COVID-19-spike.html 
Niet heel Melbourne is in lockdown, het gaat om sommige “counties”. 
 
Dit artikel sluit mooi aan op het riool verhaal van gisteren 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/16/coronavirus-toilet-flushing/ 
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Dat de R in Duitsland weer gaat stijgen als je 1000 medewerkers positief hebt in een 
slachterij dan is dat geen wonder. Overigens geeft dit aan dat de R bij lage aantallen flink 
kan schommelen en niet direct reden is voor paniek 
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-06/corona-infektionen-r-wert-rki-
schlachthof-ausbruch 
 
Van Roelf Backus kreeg ik een artikel dat een samenvatting geeft van wat we nu wel en niet 
weten van dit virus, met ca 30 auteurs van alle continenten. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3622324 
De bedoeling van dit stuk is om verder te kijken dan alleen China Europa en de VS: 
An important missing piece of the COVID-19 puzzle can be solved by learning from the 
variety of ways the COVID-19 epidemic is unfolding across the globe. 
Ik weet het niet, hoe meer puzzelstukjes, des te lastiger de puzzel. Na al die jaren 
grieponderzoek weten we nog steeds niet waarom influenza seizoensgebonden is. Is het de 
temperatuur, de luchtvochtigheid, de grotere weerstand in de bevolking, dat we ‘s zomers 
meer buiten zijn dan in de winter of is het van alles een beetje? Lossen we dit soort vragen 
voor corona sneller op? 
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Coronajournaal 23-25 juni 
 
Met de nieuwe versoepelingen zoals aangekondigd door Mark Rutte beginnen steeds meer 
andere onderwerpen de corona berichtgeving te verdringen. Mooi voorbeeld hiervan is een 
TV recensie in de Volkskrant van 24 juni 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-virologen-zijn-aan-een-mediavakantie-
toe~be8ddd66/ 
Het zijn lastige weken voor de viroloog. Nu het aantal ziekenhuisopnamen door het 
coronavirus tot een minimum is gedaald en de ophefmachinerie zijn brandstof verkrijgt uit 
het racismedebat, moet de viroloog – nog maar een paar weken geleden stralend 
middelpunt op het podium van de actualiteit – nu genoegen nemen met een plaats tussen 
de coulissen. Ab Osterhaus, misschien wel de Johan Derksen van de virologie, mocht 
maandagavond nog wel even zijn opwachting maken in Op1 om het goede nieuws van nul 
nieuwe coronadoden te duiden. 
Maar een andere ‘topviroloog’, Marion Koopmans, lid van het Outbreak Management 
Team, moest het doen met Tijd voor Max. Tegen het einde van de dinsdagmiddag schoof zij 
aan bij Sybrand Niessen en Martine van Os 
Ik had de uitzending op 23 juni met Marion Koopmans niet gezien, maar die is makkelijk te 
vinden op internet 
https://tvblik.nl/tijd-voor-max/viroloog-marion-koopmans-over-verdere-corona-
versoepelingen 
Na 19:00 minuten volgt een 10 minuten durend interview en, hoewel niet nieuw allemaal, 
toch wel aardig zoals zij bijvoorbeeld reageerde op een vraag hoe zij aankeek tegen de 
acties van Maurice de Hond (“ook een wetenschapper”, volgens de interviewer). 
Duidelijk gaf ze aan dat alles erop wijst dat de belangrijkste besmettingsbron komt van de 
grote druppels, waarbij het niet gezegd is dat de kleine helemaal geen rol zouden kunnen 
spelen. 
Andere vraag was waarom het wel is toegestaan om te vliegen en niet naast elkaar in een 
theater te zitten. Ik had eerder een antwoord gehoord (weet niet meer of het van haar 
kwam). Kwam erop neer dat fasegewijs ruimte komt en dat de keuze, wat wel en wat niet, 
aan de regering is. Nu kwam een wat meer inhoudelijk verhaal. Bekend is (voor contact 
onderzoek) wie, waar in het vliegtuig zit, tevoren is er een gezondheidscheck (o.a. 
temperatuurmeting) en zijn mondkapjes in het vliegtuig verplicht zijn. Osterhaus schijnt 
opgemerkt te hebben dat een stewardess door het hele vliegtuig loopt, waarna Koopmans 
zei dat ze het ook niet helemaal kon uitleggen. 
De grote uitbraak in Duitsland, met een lockdown voor een bepaald gebied was aanleiding 
voor de vraag of dat ook hier kon gebeuren, wat natuurlijk zo is. Lockdown (lokaal) volgt 
wanneer er zo veel meldingen komen dat het GGD contactonderzoek niet meer goed kan 
worden uitgevoerd. 
 
Dit contactonderzoek in Nederland komt aan de orde in een Volkskrant verhaal 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-meer-dan-de-helft-van-de-
besmettingsgevallen-achterhaalt-de-ggd-de-bron~b0b66dfd/ 
Het nut van dit onderzoek kan worden afgemeten aan het aantal en percentage positief 
getesten. Het percentage positief, bij degenen die zich melden bij klachten ligt 
tegenwoordig onder de 2%, terwijl dat bij degenen die worden opgespoord bij het 
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contactonderzoek, op ruim 13% ligt. Dat zijn in beide gevallen mooie percentages, en dat 
vindt Arnold Bosman ook. 
De GGD’s zijn op de goede weg, al is het langzaam gegaan’, zegt epidemioloog Arnold 
Bosman, die de verrichtingen van de GGD’s kritisch volgt. Bosman vindt dat Nederland te 
laat is begonnen is met structureel bron- en contactonderzoek. Ook vindt hij dat het RIVM 
te weinig inzicht geeft in wat daarvan het resultaat is, bijvoorbeeld met een toegankelijk 
dashboard. 
Nu het aantal besmettingen laag ligt, is het volgens Bosman zaak het systeem verder aan te 
scherpen, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. 
Bijvoorbeeld door treinreizigers te vragen een foto te maken van het coupénummer van 
hun treinstel. Als vervolgens blijkt dat een besmet persoon met de trein heeft gereisd, kan 
het betreffende treinstel en het tijdstip bekend worden gemaakt. 
Ook ik zou graag meer inzicht willen hebben in met name de positief geteste gevallen. Er 
wordt nu wekelijks een update gegeven, en kun je per gemeente zien hoeveel er die week 
positief getest zijn. Maar het zou mooi zijn als we wat meer inzicht te krijgen, bijvoorbeeld 
in welke wijk die positief getesten zijn gevonden (Amsterdam is groot, en ook Lelystad heeft 
heel wat wijken). Ook ben ik erg benieuwd hoe de leeftijdsopbouw is. Ik heb de indruk dat 
de risico-groepen nog steeds voorzichtig zijn, zie je dat terug in de leeftijden van de positief 
getesten? 
 
Van Roelf Backus kreeg ik een vraag (retorisch, schreef hij er wel bij) die daar op aansluit 
'...uitbraak bij vleesverwerkingsbedrijf met meer dan 2000 werknemers...' 
'... honderden werknemers besmet (geraakt) met Covid...' 
Waarom stelt niemand de vraag hoeveel werknemers er nu eigenlijk ziek thuis in bed liggen, 
met een ijszak op het hoofd en een thermometer in de mond ? 
Ik vermoed dat Roelf het “retorisch” erbij zet omdat hij verwacht dat het met die ziektelast 
wel meevalt. Dat lijkt mij ook, ondanks ca 100 besmettingen per dag is het aantal 
ziekenhuisopnames heel klein. Waar ik 2 redenen voor kan bedenken: dat nu mensen 
worden opgespoord, door contactonderzoek en bij bijvoorbeeld slachterijen die nog geen 
en misschien wel nooit symptomen ontwikkelen, en dat wie nu nog positief scoort, minder 
tot de risicogroepen behoort dan bij het begin van de uitbraak. 
 
Een mooie uitbreiding van het ”early warning” systeem is het bericht dat nu alle 
rioolwaterinstallaties in Nederland dagelijks zullen worden bemonsterd op corona. 
https://nos.nl/artikel/2338263-rivm-gaat-rioolwater-dagelijks-testen-op-het-
coronavirus.html 
 
Van Huub kreeg ik een terugblik van hoofdredacteuren 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/het-heeft-ook-ons-overspoeld-a4003640 
Interessante terugkijk, met een laatste opmerking van de hoofdredacteur van Nieuwsuur 
Laat de journalistiek zich niet aanpraten dat de crisis te voorzien was, zegt Oranje. „Het zou 
bizar zijn dat iedereen verrast was, behalve wij. We zijn onderdeel van het systeem. Maar 
dat is wel het spanningsveld: we moeten als journalistiek er net een stapje buitenstaan en 
vragen stellen. Ook als mensen zeggen: even de brandweer niet storen als die aan het 
blussen is. Zelfs dan. Op het irritante af.” 
 

https://nos.nl/artikel/2338263-rivm-gaat-rioolwater-dagelijks-testen-op-het-coronavirus.html
https://nos.nl/artikel/2338263-rivm-gaat-rioolwater-dagelijks-testen-op-het-coronavirus.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/het-heeft-ook-ons-overspoeld-a4003640
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Van Jep de Bie kreeg ik weer een link naar David Spiegelhalter, mijn favoriete statisticus, 
maar dit keer had hij weinig nieuws te vertellen. Het ging weer over het risico om te 
overlijden aan corona, gerelateerd aan de leeftijd. En dat gerelateerd aan andere 
doodsoorzaken. Niet zo gek dat verkeersongelukken een belangrijker doodsoorzaak is (tot 
50 jaar). 
Met wat Google werk kwam ik toevallig op een BBC website met een hele serie bijdragen 
van. Spiegelhalter, die allemaal te maken hebben met verschillende risico’s. 
https://www.bbc.com/future/columns/the-real-risk 
 
Collega statisticus Casper Albers die incidenteel in de Volkskrant schrijft heeft het ook over 
kansen, en hoe “hokjes” het goede zicht op kansen vertroebelt 
Vorig jaar was ik betrokken bij een studie in deze krant naar wetenschappelijke medische 
onderzoeken. Bij medische klachten speelt leeftijd vaak (indirect) een rol en dat wordt dus 
steevast gemeten. Statistisch gezien is het een fluitje van een cent om vervolgens te kijken 
hoe leeftijd samenhangt met het ziektebeeld. Toch kiest men er in dergelijke studies voor om 
leeftijd te groeperen: jongeren versus ouderen. Men stelt bijvoorbeeld dat iedereen tot 40 
jong is, en iedereen vanaf 40 oud. Die grens bij 40 is arbitrair en vaak wordt een grens 
gekozen die toevallig goed uitkomt. 
Die categorisatie is zonde: iemand van 60 heeft doorgaans andere risico’s dan iemand van 
90, toch zitten ze allebei in groep ‘oud’. Kostbare informatie wordt overboord gegooid, 
alleen omdat het narratief jong versus oud makkelijk is. 
Het draaiboek ‘code zwart’ voor de intensive care doet iets soortgelijks: in noodsituaties 
krijgen jonge mensen voorrang boven ouderen. Maar ook dit gaat in blokken van twintig 
jaar: iemand van 21 krijgt geen voorrang boven een 39-jarige, maar die 39-jarige gaat wel 
voor een 41-jarige. Voor deze onnodige categorisatie is geen enkele methodologische 
onderbouwing. 
Zekerheden bestaan niet. Alleen door onzekerheid te omarmen kan je ingewikkelde zaken 
als de coronacrisis goed modelleren. En zodra je met kansen en risico’s werkt, zijn hokjes 
overbodig. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/iedereen-krampachtig-indelen-in-de-hokjes-goed-
en-slecht-is-niet-te-doen~bea1848f/ 
 
In de rubriek dwaallichten nogmaals de spotlight op Willem Engel, van viruswaanzin.nl, zie 
mijn journaal van 17-20 juni. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-is-willem-engel-het-gezicht-van-
coronasceptisch-nederland~ba45ae08/ 
Het kort geding tegen de Nederlandse Staat (tegen alle maatregelen) dat vandaag zou 
dienen is uitgesteld omdat in eerste instantie de rechter die een verkoudheid kreeg is 
vervangen, waarna tegen de vervangende rechter door Engel bezwaar is gemaakt omdat 
deze bevooroordeeld zou zijn. Wordt vervolgd. 
 
Een opmerkelijk bericht uit het Reformatorisch Dagblad dat ik kreeg van Jep de Bie. Ik wist 
dat de Per C6 cellijn van Crucell, nu Janssen Vaccines Leiden, een cellijn is oorspronkelijk 
geïsoleerd uit het oog, maar niet dat dit van een geaborteerde gezonde foetus was. Dan is 
dat artikel direct te plaatsen. Weer een bewijs dat deze corona crisis alle aspecten van de 
maatschappij inhoudt: 
https://www.rd.nl/opinie/maak-werk-van-prolifevaccin-tegen-covid-19-1.1665959 

https://www.bbc.com/future/columns/the-real-risk
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/medisch-massaonderzoek-bevat-potentieel-goud-maar-in-de-praktijk-gaat-het-mis~be813582/
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https://decorrespondent.nl/11339/we-mogen-best-wat-meer-twijfelen/165013224046-1a4a5973
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Van Jep het bericht dat remdesivir is goedgekeurd door de EMA, de Europese Geneesmiddel 
authoriteit. Het gaat om een voorlopige toelating voor de tijd van 1 jaar. Het komt in de 
handel onder de merknaam Veklury. Grootste probleem zal voorlopig nog wel de 
verkrijgbaarheid zijn. 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/veklury 
Via deze link is ook de uitgebreide productinformatie te zien. 
 
Hoewel in Nederland en Europa de corona op dit moment onder controle lijkt is dat elders 
in de wereld niet het geval, en ik krijg van Huub veel info over de VS. Hoewel daar het aantal 
corona besmettingen toeneemt geldt dat niet voor het aantal doden. De vraag is of dat nog 
komt, of dat de risico-groepen nu meer buiten beeld blijven 
https://www.washingtonpost.com/health/coronavirus-deaths-lag-behind-surging-
infections-but-may-catch-up-soon/2020/06/24/22263b50-b620-11ea-a510-
55bf26485c93_story.html 
 
Dit verhaal uit de NY Times is al weer 2 weken maar voor wie geïnteresseerd is in vitamine D 
zeker interessant 
https://www.nytimes.com/2020/06/10/well/live/coronavirus-vitamin-d-immunity.html 
Gezond eten en niet totaal de zon mijden moet voldoende zijn lijkt mij 
 
Dat bij een klein aantal nieuwe gevallen de R niet zo veel betekenis heeft wordt duidelijk in 
dit verhaal 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/wat-zegt-het-hogere-duitse-r-getal-a4003681 
Het Nederlandse Dashboard geeft ook de “actuele” R. Welke zin heeft het om hier 1,05 op 
te nemen- met betrouwbaarheidsgrenzen (?) 0 - 4 

 
 
Een tamelijk bizar verhaal uit Rusland jaren 50. Gedachte was (is?) dat vaccinatie met 
verzwakt levend vaccin het immuunsysteem ook kunnen aanzetten om corona aan te 
pakken. Van BCG had ik het al gehoord maar er wordt kennelijk ook over polio gedacht. 
https://www.nytimes.com/2020/06/24/world/europe/vaccine-repurposing-polio-
coronavirus.html 
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Coronajournaal 26-28 juni 
 
Van Anne-Mei The (cultureel antropoloog, bijzonder hoogleraar dementie en langdurige 
zorg, UVA) heb ik al het een ander geschreven (27 april), en nu staat ze in de Volkskrant met 
een verhaal over 2 maanden werken in een verpleeghuis 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-verpleeghuizen-gaat-de-focus-op-veiligheid-
ten-koste-van-de-bewoners~bb16b419/ 
De coronacrisis heeft aangetoond dat er een ingrijpende cultuurverandering nodig is in de 
langdurige zorg. We zeggen zo makkelijk dat het gaat om de mens onder de aandoening, 
maar accepteren daarvan niet de consequenties. In opleidingen ligt de nadruk nog steeds op 
ziekte, medicatie, dagelijkse zorg en hygiëne. Er is weinig aandacht voor de wijze waarop 
menselijke behoeften van verpleeghuisbewoners onder druk komen te staan binnen 
instituties. En hoe belangrijk voor hen thema’s zijn als zingeving, macht en onmacht, 
afhankelijkheid en onafhankelijkheid, en hulpeloosheid. Daar is in de opleiding geen 
aandacht voor en het handelen van zorgmedewerkers, managers en de sector wordt er ook 
niet op gecontroleerd of afgerekend. 
Verpleeghuizen zijn allerminst ‘het afvoerputje van de samenleving’. Zij kunnen in de 
omgang met kwetsbare mensen juist de beschaving van de samenleving laten zien. Ga 
alsjeblieft staan, langdurige zorg, laat zien wie je bent en beken kleur. Of er nu wel of geen 
tweede golf komt. 
Ik zie nu (als abonnee op de Volkskrant krijg ik ook selecties van andere kranten te zien) dat 
ook in Trouw ook een verhaal van haar staat 
https://www.trouw.nl/zorg/anne-mei-the-logeerde-tijdens-de-coronacrisis-twee-maanden-
in-het-verpleeghuis-en-was-ooggetuige-van-een-stille-ramp~b0564435/ 
Volgens de Volkskrant werkte ze in het verpleeghuis, en bij Trouw logeerde ze er. De tekst is 
ook in andere opzichten zeker niet gelijk, andere bewoners en mantelzorgers worden 
opgevoerd maar de strekking is dan wel weer gelijk. In de Volkskrant staat het duidelijkst 
welke richting zij denkt dat de verpleeghuizen moeten inslaan, zie hierboven. 
 
Handige IT bedrijven spelen in op de vraag naar meer handzame informatie hoe de 
ontwikkeling van de corona in Nederland tot op gemeenteniveau eruit ziet. Een aardig 
voorbeeld is 
https://www.bddataplan.nl/corona/ 
 
Elke dag stuurt Huub me nieuwe records uit de VS, nieuwe besmettingen met name, want 
voorlopig (?) daalt het aantal overledenen, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. 
Wat wel een rol speelt is dat veel meer jongeren nu besmet raken, en dat dit invloed zal 
hebben op het aantal overlijdensgevallen. In de NY Times een verhaal hierover: 
https://www.nytimes.com/2020/06/25/us/coronavirus-cases-young-people.html 
De verklaring wordt gezien in het deels weer openstellen van horeca enz., maar ook: 
In fact, some experts believe that a decision by older people to stay home and exercise 
caution to avoid the virus may, in part, help explain why young people appear to be an 
increasing portion of new cases. 
Wat mogelijk ook nog een rol speelt is dat in het begin een overwicht aan risicogroepen in 
de statistieken is gekomen, omdat in die beginfase – net als in Nederland - alleen de 
ernstiger gevallen zijn getest. 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-verpleeghuizen-gaat-de-focus-op-veiligheid-ten-koste-van-de-bewoners~bb16b419/
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Ik heb gezocht naar Nederlandse gegevens over de leeftijd van positief getesten en vond dit 
op Twitter 
https://twitter.com/MisterBlok/status/1275745988284747776 
Het aandeel 70plus dat een tijd lag op ca 40% is nu gedaald naar ca 10%. 
 
Een uitgebreid en evenwichtig overzichtsartikel van Bert en Peter Slagter in FTM (Follow The 
Money) kreeg ik via Jep de Bie. 
https://www.ftm.nl/artikelen/deltaplan-tegen-
corona?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=twitter 
De vergelijking met de watersnoodramp en daaropvolgend Deltaplan is al vaker 
voorbijgekomen, onder andere in een interview met Jaap Goudsmit (journaal 4 juni). Waar 
Goudsmit meer doelt op vaccinontwikkeling, pleiten de heren Slagter voor structureel meer 
geld naar bijvoorbeeld GGD’s en RIVM. Mij lijkt dat zinniger dan meer geld naar 
vaccinontwikkeling tegen virussen die per definitie onbekend zijn. In dit stuk een referentie 
naar een radiointerview met de voorganger van Sjaak de Gouw, Laurent de Vries. Hij schetst 
een beeld van langjarige bezuinigingen op de GGD’s. Bovendien moeten de GGD’s, 
gefinancierd uit gemeentelijk budget, “concurreren” met bijvoorbeeld de plaatselijke 
voetbalclub. 
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/60286-2020-06-15-kritiek-op-ggd-
onterecht-dit-krijg-je-na-jarenlange-bezuinigingen 
 
Van Bram Hahn een verhaal over de GGD’s in Nederland, “Zijn de detectives tegen corona 
klaar voor de strijd?”, gestuurd door Huub 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/06/detectives-
tegencorona-209963w/ 
Vergeleken met eerdere verhalen van hem valt mij dit wat tegen, allemaal bekende 
informatie. 
De plaatjes bij het artikel zijn ver benden de maat. Eerst een plaatje van de GGD-regio’s, 
met verschillende kleuren zonder uitleg wat die kleuren inhouden. Dan een plaatje over het 
aantal uitgevoerde testen, waarbij het erop lijkt dat de laatste tijd veel minder is getest. Ik 
geef toe, de plaatjes van het RIVM zijn ook niet altijd duidelijk, maar daar is met enige 
moeite toch wel uit te halen dat de staafjes normaliter per week zijn, en de laatste paar per 
dag… 

 
 
Een artikel in The Guardian dat Menno van Leeuwen me stuurde is gebaseerd op een score 
die is ontwikkeld door de Universiteit van Oxford, 

https://twitter.com/MisterBlok/status/1275745988284747776
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https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jun/25/revealed-data-shows-10-
countries-risking-coronavirus-second-wave-as-lockdown-
relaxed?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
Van Huub een artikel in de NRC dat ingaat op een publicatie van het Erasmus lab van Marion 
Koopmans, het genetisch in kaart brengen van het virus in Nederland, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/het-virus-op-de-hielen-a4004209 
Dat dit genetisch onderzoek naar het corona virus in het Erasmus MC wordt uitgevoerd is 
geen nieuws, de resultaten hebben indertijd aanleiding gegeven om meer maatregelen te 
nemen, toen duidelijk werd dat in Noord-Brabant meerdere bronnen van infectie waren. En 
ook bij de nertsen infectie is met deze techniek aangetoond dat er overdracht was van mens 
naar nerts en weer naar mens. 
Naast het nut dat dit onderzoek heeft op deze gebieden is er nog een belangrijke reden om 
dit onderzoek vol te houden: 
En er zijn meer redenen om een vinger aan de pols te houden. Als het virus precies muteert in 
één van de stukjes genetische code die gebruikt worden in de PCR-detectietest, zou de test 
voor zulke virusvarianten minder betrouwbaar kunnen worden. En de mogelijkheid bestaat 
dat bepaalde mutaties het agressiever of juist milder maken. „Op dit moment zijn daar nog 
geen aanwijzingen voor gevonden”, zegt Oude Munnink, „De veranderingen die we tot nu 
toe in het genoom zien, hebben kennelijk geen effect op het gedrag van het virus. Maar het 
is wel iets om in de gaten te blijven houden.” 
Ik weet niet hoe gevoelig de PCR test is voor een kleine afwijking in de genetische code, 
maar het risico bestaat dat bij een kleine afwijking de PCR test negatief uitvalt. Ik moet 
hierbij denken aan de opmerking van Frits Schuitemaker die een patiënt had die ondanks 
overduidelijke corona-symptomen, tot 7 keer negatief testte. 
Het Parool heeft 3 gedragswetenschappers gevraagd wat ze verwachten van de toekomst, 
in hoeverre de 1,5 meter samenleving overeind zal blijven. Frank Koerselman, em. 
hoogleraar psychiatrie is (denk ik) realistisch: 
Voor het indammen van een eventuele tweede coronagolf heeft Koerselman dan ook meer 
vertrouwen in de betere voorbereiding – meer tests en beschermingsmiddelen, 
rioolwateronderzoek naar virusconcentraties, snellere ophoging van de ic-capaciteit – dan in 
de mogelijkheid om het gedrag van 17 miljoen mensen in de gewenste richting te sturen. 
Hoewel de risico’s bekend zijn, vervallen mensen snel in oud gedrag, stelt Koerselman. 
“Mensen zijn niet zo rationeel als ze denken. Dat heeft een evolutionaire oorzaak. De 
hersenen hebben een dierlijk bouwplan, dat impulsief gedrag en gewoontegedrag oplevert. 
Hogere functies als denken en plannen zijn pas later ontwikkeld.” 
https://www.parool.nl/amsterdam/nu-de-ergste-angst-is-geweken-vallen-we-terug-in-ons-
oude-gedrag~b2228710/ 
 
Ook dit artikel in Nature gaat met name in op de (on)mogelijkheden van gedragsverandering 
“Ten considerations for effectively managing the COVID-19 transition”. 
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0906-x 
Dit is de abstract: 
Governments around the world have implemented measures to manage the transmission of 
coronavirus disease 2019 (COVID-19). While the majority of these measures are proving 
effective, they have a high social and economic cost, and response strategies are being 
adjusted. The World Health Organization (WHO) recommends that communities should have 
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a voice, be informed and engaged, and participate in this transition phase. We propose ten 
considerations to support this principle: (1) implement a phased approach to a ‘new normal’; 
(2) balance individual rights with the social good; (3) prioritise people at highest risk of 
negative consequences; (4) provide special support for healthcare workers and care staff; (5) 
build, strengthen and maintain trust; (6) enlist existing social norms and foster healthy new 
norms; (7) increase resilience and self-efficacy; (8) use clear and positive language; (9) 
anticipate and manage misinformation; and (10) engage with media outlets. The transition 
phase should also be informed by real-time data according to which governmental responses 
should be updated. 
Het artikel begint, onder de kop “Unwanted Scenarios”, met een verwijzing naar de Spaanse 
griep (SPDM staat voor Social and Physical Distancing Measures) 
Historical evidence from the 1918 influenza pandemic shows that a second wave of 
infection can follow the removal of SPDM and lockdowns5,6. 
Dit lijkt wat kort door de bocht, ik heb het niet kunnen vinden in de literatuuropgaves 
https://jidc.org/index.php/journal/article/view/19759501/133 
https://www.rastko.rs/cms/files/books/5218e8f259be8 
 
Van Jep een link die ingaat op de ontwikkeling van de R in de UK, en ook dat dit bij dalende 
aantallen niet zo veel meer zegt: 
https://www.gov.uk/guidance/the-r-number-in-the-uk 
Estimates of the growth rates and R are currently updated on a weekly basis. However, as 
the numbers of cases decrease, these metrics will become less helpful indicators and other 
measures need to be considered. These include the number of new cases of the disease 
identified during a specified time period (incidence), and the proportion of the population 
with the disease at a given point in time (prevalence), and these will become more important 
to monitor. 
 
Van Jep kreeg ik de link naar ene Koen Swinkels die een database heeft van “super 
spreading events”, 1100 stuks. Verbaast niet echt dat geen is te herleiden naar open lucht 
manifestaties (zal Maurice de Hond waarderen): 
https://medium.com/@codecodekoen/covid-19-superspreading-events-database-
4c0a7aa2342b 
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Coronajournaal 29 juni-1 juli 
 
Met de verruimingen per 1 juli is de situatie dichterbij gekomen die ik in mijn journaal van 4 
april had geschetst. Ik kan het niet nalaten, dit “citaat uit eigen werk” 
Als er ruimte is gekomen in de ziekenhuizen zal het aantal ziekenhuisopnames nog sterker 
gedaald zijn (gezien de lange behandeltijd). Ik ga ervan uit dat dan ook track en trace weer 
mogelijk is (zoals nu in de Noordelijke provincies), en dat met bijvoorbeeld de 1,5 m afstand 
houden de Ro onder de 1 kan worden gehouden. En dat dan in elk geval de scholen weer 
open kunnen, evenals winkels en restaurants (met afstandsregel). Als dat goed gaat kan er 
verder worden verruimd. Ik zie dan een popconcert voor 1000 man eerder georganiseerd 
worden dan een bridgetoernooi voor 100. Al is het beter dat wat dat eerste betreft de 
Rolling Stones thuisblijven. 
Voor de contactberoepen zullen extra maatregelen nodig zijn, zeker als zij risico- groepen 
behandelen. In dat verband lijkt me de discussie rond de persoonlijke 
beschermingsmiddelen relevant. Vooral om besmetting van cliënten te voorkomen. 
Voor de risico- groepen zit er vooralsnog niets anders op dan voorzichtig te zijn. Wat wel en 
niet kan zal ook afhangen van verder onderzoek en testresultaten. Bijvoorbeeld 
kleinkinderen: brengen ze het virus over? Heeft een serum test uitgewezen dat ze al een 
infectie hebben doorgemaakt? Het zal een eigen keus zijn hoeveel risico je neemt. Vergelijk 
het met roken. 
Niet alle risico-groepers zullen blij zijn met de verruimingen, in de Volkskrant worden er 4 
(jong en oud) opgevoerd 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kwetsbaren-zien-de-coronadiscipline-
verwateren-roep-niet-dat-ik-een-halve-gare-ben~b2fe1da2/ 
Terwijl het land verder van het slot gaat, ziet een flinke groep kwetsbare Nederlanders met 
lede ogen aan hoe de anderhalvemeter-discipline verwatert. ‘Mensen gedragen zich of alles 
weer normaal is. Ze vergeten dat er ook ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zijn. 
Dat doet me pijn.’ 
Zoals de cijfers er nu voorstaan (in Lelystad de hele afgelopen week geen besmettingen) 
hoeven zelfs de risicogroepen niet echt bezorgd te zijn. 
 
Gisteren eerst in Amerikaanse kranten, later ook in Nederland bericht dat in China mogelijk 
een nieuwe pandemie, nu influenza, voor de deur staat. Direct mails van broers Huub en 
Niek. Niek vraagt of dit virus ook in Nederland is geconstateerd. Ik mailde terug 
Nee ik weet niet of dit ook in Nederland circuleert. Ik zou me er ook niet al te druk om 
maken, dit loopt al 5 jaar zonder mens- mens overdracht dus ik denk dat dit aandacht heeft 
gekregen vanwege Corona. 
Als het serieus wordt hebben we hier binnen een paar maanden een vaccin voor. Het is een 
H1N1 soort, die zit al in het vaccin dus dat scheelt allerlei ontwikkelingswerk 
Het lijkt erop dat China wat eerder waarschuwt, en dat is positief. Hoewel, het schijnt dat 
dit nieuwe virus al 5 jaar aanwezig is, en boeren besmet zonder dat zij anderen besmetten. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/mogelijk-pandemische-griepvariant-bij-chinese-
varkens-a4004532 
 
Jaap Dik attendeerde mij op een heel fraaie rapportage uit de Veiligheidsregio Utrecht 
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/CORONAvirus/Regional
e_rapportage_COVID-19_25062020_01.pdf 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kwetsbaren-zien-de-coronadiscipline-verwateren-roep-niet-dat-ik-een-halve-gare-ben~b2fe1da2/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kwetsbaren-zien-de-coronadiscipline-verwateren-roep-niet-dat-ik-een-halve-gare-ben~b2fe1da2/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/mogelijk-pandemische-griepvariant-bij-chinese-varkens-a4004532
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/mogelijk-pandemische-griepvariant-bij-chinese-varkens-a4004532
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/CORONAvirus/Regionale_rapportage_COVID-19_25062020_01.pdf
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/CORONAvirus/Regionale_rapportage_COVID-19_25062020_01.pdf
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Niet verbazend dat belangrijke trends zoals ziekenhuisopname, ic, sterfgevallen de 
landelijke tendens volgen, maar toch zijn een aantal zaken interessant. 
Op pagina 6 is heel fraai de relatie tussen de (landelijk) genomen maatregelen te zien, en 
het aantal besmette personen. Zowel de verzwaringen als de versoepelingen staan hierin, 
zo uitgebreid heb ik het nog niet gezien. 
In Utrecht is een intensiever bron- en contactonderzoek gestart vanaf 11 mei (pag.7). 
Op pag 9 een grafiek met de man/vrouw verdeling die antwoord geeft op een vraag die ik 
had ( journaal 8 juni) 
Duidelijk is dat vrouwen minder getroffen worden door corona, maar of dat komt door 
beter handen wassen? Zou nu eenvoudig in Nederland zijn vast te stellen, nu iedereen zich 
kan testen. Als ongeveer evenveel vrouwen als mannen positief testen is die betere hygiëne 
niet echt een punt lijkt mij. 
De grafiek laat zien dat in het begin vooral veel vrouwen positief testten vanwege de nadruk 
op de zorg, maar dat het nu evenveel vrouwen als mannen zijn. Dit betekent dat mannen 
evengoed de handen wassen als vrouwen, of dat dat toch niet zo belangrijk is voor infectie. 
De figuur op pagina 10, uitsplitsing geïnfecteerden per werkplek is niet zo interessant gezien 
de nadruk van testen op de gezondheidssector in het begin 
Wel weer interessant is de grafiek op pag. 12, de leeftijdsverdeling. Een bevestiging dat 70-
plus nauwelijks meer positief test. 
Op pag 19 aandacht voor zorginstellingen. Op basis van een serie indicatoren zoals 
isolatiemogelijkheden, kennis en verzuim zorgmedewerkers zijn 4 zorginstellingen in beeld 
die extra aandacht krijgen. 
 
Deze rapportage geeft vertrouwen dat de zaak redelijk op orde is voor de herfst en winter, 
dit verhaal in de NRC bevestigt dat 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/opschalen-als-het-weer-erger-wordt-kan-nu-
makkelijk-a4004592 
En dat het nodig is geeft een stuk in de Tubantia aan, gestuurd door Huub 
maatregelen wenst te houden https://www.tubantia.nl/binnenland/onderzoek-groep-
coronamijders-
groeit~a8f1775e/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsh
aring_web 
 
Na de interviews met Anne-Mei The nu het bericht dat LUMC en UMCG de gang van zaken 
binnen de verpleeghuizen hebben onderzocht. 
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/onderzoek-gevolgen-
corona-verpleeghuizen.aspx 
Het resultaat is nu eens geen dik rapport maar 2 “Factsheets”. Die met samenvatting van de 
paneldiscussie vind ik het meest illustratief. 
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/system/files/unc-zh_uno_umcg_factsheet_corona-
onderzoek_verpleeghuizen_panels_220620_0.pdf 
Ik heb de indruk dat een minder rigide bezoekbeleid, een cohortering (opsplitsing 
verpleeghuis in units zodat minder snel een heel verpleeghuis besmet raakt), en aandacht 
voor medewerkers beter geregeld zullen zijn. 
 
Maurice de Hond en Ab Osterhaus zijn op 29 juni, BNR, in debat gegaan, het is nog te volgen 
op Youtube 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/opschalen-als-het-weer-erger-wordt-kan-nu-makkelijk-a4004592
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/30/opschalen-als-het-weer-erger-wordt-kan-nu-makkelijk-a4004592
file://///Users/wimrakhorst/Documents/Corona%20journaal/maatregelen%20wenst%20te%20houden%20%20https:/www.tubantia.nl/binnenland/onderzoek-groep-coronamijders-groeit~a8f1775e/%253futm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
file://///Users/wimrakhorst/Documents/Corona%20journaal/maatregelen%20wenst%20te%20houden%20%20https:/www.tubantia.nl/binnenland/onderzoek-groep-coronamijders-groeit~a8f1775e/%253futm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
file://///Users/wimrakhorst/Documents/Corona%20journaal/maatregelen%20wenst%20te%20houden%20%20https:/www.tubantia.nl/binnenland/onderzoek-groep-coronamijders-groeit~a8f1775e/%253futm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
file://///Users/wimrakhorst/Documents/Corona%20journaal/maatregelen%20wenst%20te%20houden%20%20https:/www.tubantia.nl/binnenland/onderzoek-groep-coronamijders-groeit~a8f1775e/%253futm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/onderzoek-gevolgen-corona-verpleeghuizen.aspx
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/onderzoek-gevolgen-corona-verpleeghuizen.aspx
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/system/files/unc-zh_uno_umcg_factsheet_corona-onderzoek_verpleeghuizen_panels_220620_0.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=UJoEBIxFcKg 
Ik heb het niet bekeken, het schijnt niet echt een debat geweest te zijn. Wat ik ervan heb 
gehoord is dat de Hond zijn aerosol theorie promoot (en de 1,5 meter onzin vindt), en een 
Deltaplan ventilatie nodig vindt. Osterhaus denkt dat aerosolen zeker een rol spelen maar 
hij wil het bron- en contactonderzoek afwachten om meer zekerheid te hebben. 
Of er ooit zekerheid komt is de vraag want bij influenza is voor zover ik weet nooit echt 
duidelijkheid over gekomen. Bij Maurice de Hond vind ik dit artikel waarbij aerosolen de 
belangrijkste vorm van overdracht zouden zijn, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3682679/ 
maar zonder veel moeite is ook een artikel te vinden met een omgekeerde conclusie 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25208000/ 
Dat is wat ik tegen de Hond heb. Hij heeft een mening, nee, hij weet het zeker, en zoekt 
daar informatie bij dat hem steunt en laat wat tegen zijn verhaal pleit, liggen. 
Nu zie ik ook een TV recensie van het debat bij Op1, de Hond tegen OMT lid Voss. In het 
Parool staat een recensie 
Het maakte eens en te meer duidelijk dat de wetenschap meestal niet is opgewassen tegen 
zoveel verbaal geweld. Zelden zie je op tv mensen die zó overtuigd zijn van hun eigen gelijk 
als De Hond. Het onbegrip dat er ook maar iemand is die niet meegaat in zijn stelling druipt 
ervan af. Dat lijkt spannende televisie, maar het is jammer genoeg hooguit amusement. 
Misschien is wetenschap vaak niet opgewassen tegen verbaal geweld maar in dit geval toch 
wel, Voss wist met veel humor in elk geval duidelijk te maken dat de aerosolen niet de enige 
vorm van besmetting zijn. Aardig was de opmerking van Voss om de resultaten van het 
onderzoek dat de Hond zegt gedaan te hebben, te publiceren in een tijdschrift met peer-
review. 
https://www.npostart.nl/maurice-de-hond-in-debat-over-corona-met-omt-lid-andreas-
voss/30-06-2020/POMS_BV_16229512 
 
De Hond kan in zoverre tevreden zijn dat belangstelling voor die aerosolen er wel degelijk is, 
zoals ook weer dit verhaal dat ik van Jep kreeg 
https://www.flyaware.nl/artikelen/coronavirus-in-vliegtuigen/ 
Dit lijkt me te vallen onder de categorie bangmakerij. Dit artikel gaat uit van 50% verse lucht 
bij recirculatie, ik heb begrepen dat dit naar 100% gaat, maar zelfs 50% lijkt me aardig veel. 
Dat de poriën van het HEPA filter groter zijn dan het virus is duidelijk, maar dat is ook niet 
nodig omdat er andere wijzen van absorbtie zijn. Uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen (bron- 
en contactonderzoek) of vliegen veilig is. 
 
Het OMT in de UK is genaamd SAGE, en ook in de UK waren er discussies over de 
openbaarheid van de notulen. In tegenstelling tot het OMT zijn die van de SAGE wel 
gepubliceerd (al een tijd terug). In de NY Times nu een publicatie (gestuurd door Niek). 
https://www.nytimes.com/2020/06/26/world/europe/sage-britain-coronavirus-
ferguson.html?referringSource=articleShare 
 
Van Roelf Backus de tip dat het Geneesmiddelbulletin een mooi overzicht heeft over de 
medicaties (in ontwikkeling) voor corona 
https://www.ge-bu.nl/artikel/geneesmiddelen-bij-covid-
19?full&utm_source=newsletter&utm_medium=email 

https://www.youtube.com/watch?v=UJoEBIxFcKg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3682679/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25208000/
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Wel voer voor doorzetters, het is een flinke kluif (zowel wat hoeveelheid info als 
moeilijkheidsgraad). Bij de introductie aandacht voor het virus, stadium 1 (virus dringt 
binnen in cel, vermeerdert en komt uit de cel), maar vooral ook voor 
Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininereceptoren 
en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen. 
Nu wordt het lastig, het kinine-kallikreïne systeem is belangrijk maar “poorly understood”: 
The kinin–kallikrein system or simply kinin system is a poorly understood hormonal 
system with limited available research.[1] It consists of blood proteins that play a role 
in inflammation,[2] blood pressure control, coagulation and pain. Its important 
mediators bradykinin and kallidin are vasodilators and act on many cell types. 
Het is “poorly understood”, en dat geldt zeker voor mij. 
De geneesmiddelen worden behandeld volgens de 2 categorieën, effect op virus (zoals 
remdesivir) en effect op de inflammatoire respons. 
Opvallend is dat er wel veel aandacht is voor (hydroxy)chloroquine (met als conclusie dat 
het niets doet), maar dat dexamethasone alleen zijdelings wordt genoemd. 
 
Van Jep een artikel over UV licht, met een bandbreedte die wel schadelijk voor virus is maar 
niet voor de mens 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-67211-2 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hormonal_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hormonal_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinin%E2%80%93kallikrein_system#cite_note-Seth2008-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinin%E2%80%93kallikrein_system#cite_note-Duchene2011-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Coagulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain
https://en.wikipedia.org/wiki/Bradykinin
https://en.wikipedia.org/wiki/Kallidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasodilator
https://www.nature.com/articles/s41598-020-67211-2
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Coronajournaal 2-4 juli 
 
Bij het vorige journaal was de “brandbrief” die Jep mij stuurde niet op tijd voor het journaal, 
maar wel voor vermelding in de Email. Hier is nogmaals de link. 
https://opendebat.info/brandbrief/ 
Een dag later stuurt Jep mij een mail 
achter die brandbrief schijnen kwakzalvers, homeopathen, moleculairen en andere halve 
oplichters te zitten. 
Zie https://twitter.com/pjvanerp/status/1278444000593182728?s=09 
Inmiddels had ik de brandbrief ook snel gelezen, en hoewel het niet allemaal onzin leek zag 
ik wel wat anti-vax opmerkingen. 
Ik ging op zoek naar de brandbrief maar kon het niet meer vinden, wel de verkorte versie. 
Op de site staat onder “Initiatief en Missie” dat deze brief is herschreven na een LinkedIn 
verhaal, zonder vermelding van een eerdere versie op deze website. 
Je kunt deze verkorte brandbrief (digitaal) ondertekenen, er zijn 3 categorieën (artsen, 
gezondheidswerkers, anderen), al dan niet met vermelding van de naam. Om “technische 
redenen” zijn de namen verwijderd. Zal wel zijn gebeurd na tekenen door prof dr Klazina uit 
Zalk ook getekend. 
 
Een belangrijke opmerking in de verkorte versie is 
Er is nog weinig tot geen bewijs voor het nut van sociale distantie op 1 tot 2 meter6 
Bij voetnoot 6 staan 3 verwijzingen, geen van de 3 heeft iets dat deze stelling zou kunnen 
onderbouwen, er staat bijvoorbeeld een brief van een advocatenkantoor bij. 
Het zal wel voetnoot 7 moeten zijn, die gaat in elk geval over de relatie afstand en 
besmetting, maar lijkt eerder te gaan over methodologische zwaktes in het tot nu toe 
uitgevoerde onderzoek, dan dat het “afstand houden” in twijfel trekt. 
Zoekend naar de 3 initiatiefnemers kom ik uit bij Dick Bijl, President International of Society 
of Drug Bulletins. Daar is ook het Geneesmiddelenbulletin bij aangesloten. Op LinkedIn vind 
ik het volgende verhaal van hem over de 1,5 meter maatregel 
https://www.linkedin.com/posts/dick-bijl-81b87599_wat-is-het-bewijs-voor-de-15-meter-
samenleving-activity-6679421208481583104-Lmbc/ 
Ik begin nu te begrijpen waarom hij vraagtekens zet bij die 1,5 meter. De studies die zonder 
uitzondering zijn uitgevoerd voor vele infectieziektes, waarbij de invloed van afstand 
houden wordt gerelateerd op infecties, hebben methodische fouten. Zijn ervaringen met 
geneesmiddelenonderzoek, waarbij alleen gerandomiseerde studies antwoord kunnen 
geven op vragen, trekt hij door voor het onderzoek naar dit soort studies. 
Het zou wel aardig zijn wanneer Bijl aangeeft hoe zo’n studie dan moet worden uitgevoerd, 
dubbelblind lijkt me lastig, of het zou in een blindeninstituut moeten. 
 
Heel opvallend hoe Bijl en Hannah Visser (internist, maar ook in opleiding als homeopaat) 
gezamenlijk optrekken. 
 
Ben benieuwd hoe Bijl c.s. denken over afstand houden na de discussie van de Hond met 
Voss op NPO1. 
Het heeft voor nog wat naschokken geleid, van tevoren kwam kritiek dat NPO1 Maurice de 
Hond een podium geeft. Een clash tussen anti-wetenschapper en een wetenschapper levert 
niets op was o.a. het commentaar. De NPO1 interviewer Tijs van den Brink reageerde hierop 

https://opendebat.info/brandbrief/
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https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/24914-column-tijs-van-den-brink 
Achteraf was de uitzending denk ik een goede zet, vooral om Andreas Voss te vragen die 
heel rustig de Hond de nodige credits gaf maar helder duidelijk maakte dat het hier gaat om 
een probleem dat meerdere kanten heeft dan alleen de aerosolen van de Hond. 
 
Met al die verwarrende berichtgeving is het nieuws dat de vaccinatiegraad in Nederland 
weer gestegen is, gemeten vóór de corona crisis, toch weer goed nieuws. 
 
Peter Wittop Koning verblijft in Zwitserland en verbaast zich over de ongedisciplineerde 
Zwitsers 
Twee weken geleden gaven de Zwitsers de grenzen weer vrij, en werden een reeks andere 
maatregelen ingetrokken. Onder andere nachtclubs werden vrijgegeven, maar ook 
bijeenkomsten tot 3000 mensen. De afstand werd van 2 meter naar 1,5m teruggebracht.  
Daar kregen ze snel spijt van. In een nachtclub in Zürich waar 300 mensen bijeen kwamen 
bleek een besmette persoon een reeks andere mensen te hebben aangestoken. Maatregel 
was wel dat men bij de ingang zich moest aanmelden. Maar het bleek dat veel aanwezigen 
fake namen en telefoonnummers hadden opgegeven. Dat werkte dus niet.  
Wat ook niet werkte was dat men geadviseerd was om in het OV mondkapjes te gebruiken. 
Bijna geen mens deed dat. 
Na een discussie of de kantons of de Bund hierover moest beslissen, is nu verordend dat 
vanaf maandag mondkapjes in het OV verplicht zijn. Ook is een lijst van landen opgesteld 
waar als je daar vandaan komt je twee weken in quarantaine moet. 
Je zou verwachten dat Zwitsers gedisciplineerder zijn dan Hollanders. Maar dat is niet zo. 
Maar ze zien nu snel wat er dan misgaat. 
 
In een anonieme setting van een bar kun je een valse naam en telefoonnummer opgeven, 
bij een feest is dat wat lastiger. Maar in de VS hebben ze het probleem dat degene die op 
een feest is geweest met besmettingsgevaar, niet wil meewerken aan het contactonderzoek 
https://www.nytimes.com/2020/07/01/nyregion/rockland-coronavirus-party.html 
 
Nog een paar dagen later een mail van Peter 
Hier in Zwitserland gaat het met de besmettingen niet goed. Er wordt nu op kantonnaal 
niveau aangescherpt. Zo moet in Tessin gewinkeld worden met mondkapjes. Wij denken 
altijd dat Zwitsers heel nette mensen zijn, maar met Hasj, condooms en moning after pil in 
de snoepautomaat ontstaat een ander beeld. Er wordt nu ook ontraden om naar disco’s, 
nachtclubs en party’s te gaan. Maar ondertussen…. 
De mail van vandaag is toch weer iets positiever over de Zwitsers 
Wat Zwitserland betreft: er is geen land waar het netter en schoner is. Maar waar ik op 
duidde is het verschil tussen dingen die Der Bund besluit en wat het Kanton besluit. Dat 
eerste wordt door de Zwitser als wat verder af gezien. Iets van waar bemoeien ze zich nu 
weer mee. 
Ik zei overigens dat ik de morning after pill in de snoepjes automaat op het station had 
gezien, maar dat waren de zwangerschapstesten.  
Ik krijg de indruk dat het virus hier nu weer zijn intrede doet vanuit de Balkan (met name 
Sevië). Er werken hier nog al wat mensen uit die buurt. 
 

https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/24914-column-tijs-van-den-brink
https://www.nytimes.com/2020/07/01/nyregion/rockland-coronavirus-party.html


284 
 

Uit veel voorbeelden is af te leiden dat degenen die niet zo bang zijn voor het virus, het 
allemaal niet zo nauw meer nemen terwijl daarnaast met name in de risicogroepen de angst 
blijft bestaan. Die laatste groep vindt het niet prettig wanneer mensen te dicht bij komen. 
Een signaal voor anderen zou zijn wanneer ze een rode stok van 1,5 meter bij zich zouden 
hebben. Zoals slechtzienden nu een witte stok. Bart vertelt van een hoepelrok van 1,5 meter 
maar dat is wat onhandig. 
 
Voor wie een goed inzicht wil krijgen wat de plannen zijn voor de ic de komende tijd is dit 
rapport waar Jaap Dik mij op attendeerde verplicht leesvoer: 
https://www.lnaz.nl/cms/files/opschalingsplan_covid-19_def.pdf 
In dit rapport gaat men er niet vanuit dat we snel van het virus af zijn 
De vraag om de IC-capaciteit zo nodig flexibel verder uit te breiden naar 1.700 bedden komt 
voort uit het verwachte aantal covid-patiënten dat (in pieken) de komende maanden en 
jaren IC-behoeftig zal zijn. 
Dit betekent niet dat alle 1700 bedden voor COVID gereserveerd worden, de reguliere zorg 
moet doorgaan. 
Belangrijkste opgave zal zijn om voldoende gekwalificeerd personeel per oktober te hebben. 
 
Jaap stuurde ook een update uit de Veiligheidsregio Utrecht, (nog verder) afnemend aantal 
besmettingen 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - inbox?projector=1 
 
Veel te doen natuurlijk om de actie van Trump, om al het remdesivir de komende maanden 
op te kopen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/de-ieder-voor-zich-toon-is-gezet-vrezen-virologen-
a4004673 
De vraag is of dit ernstig is. Er zijn hier en daar nog voorraden in Europa, volgens het artikel 
in Duitsland en de UK. Met de huidige aantallen patiënten op de ic is er sowieso geen 
probleem, en als het virus zich als influenza gedraagt krijgt de ic het pas drukker eind dit 
jaar. Voor zover mij bekend heeft Trump de voorraad tot en met augustus opgekocht. 
Ook moet ik nog zien of de 4 dagen minder ic in de praktijk worden gehaald, nu we ook 
dexamethasone hebben en met bloedverdunners werken bij de ernstig zieke patiënten. En 
ook de bijwerkingen zouden nog wel eens ernstiger kunnen zijn dan gedacht. 
Annemieke Horikx van de KNMP, bij een aantal van mijn correspondenten wel bekend, 
vertelde op Radio NH over remdesivir 
https://www.knmp.nl/actueel/in-de-media/links-in-de-media/25-juni-apotheker-
annemieke-horikx-over-eerste-goedgekeurde-coronamedicijn-remdesivir-nh-radio 
Remdesivir lijkt beter op zijn plaats in het begin van de behandeling, en dexamethason juist 
laat, bij te sterke afweerreactie. Helaas, dat had andersom moeten zijn, dexamethason is 
heel goedkoop, remdesivir heel duur. 
 
Een opvallend bericht in de NRC over rioolwater bepalingen. Men is oude monsters gaan 
bepalen en in Barcelona heeft men nu in monsters van maart 2019 stukjes van het virus 
gevonden. Dat is zo’n 8 maanden eerder dan in China. Dan zou dus na de Spaanse griep 
Spanje een waardige opvolger hebben gevonden: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/in-het-riool-was-de-corona-epidemie-al-zichtbaar-
a4004675 

https://www.lnaz.nl/cms/files/opschalingsplan_covid-19_def.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox?projector=1
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/de-ieder-voor-zich-toon-is-gezet-vrezen-virologen-a4004673
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/de-ieder-voor-zich-toon-is-gezet-vrezen-virologen-a4004673
https://www.knmp.nl/actueel/in-de-media/links-in-de-media/25-juni-apotheker-annemieke-horikx-over-eerste-goedgekeurde-coronamedicijn-remdesivir-nh-radio
https://www.knmp.nl/actueel/in-de-media/links-in-de-media/25-juni-apotheker-annemieke-horikx-over-eerste-goedgekeurde-coronamedicijn-remdesivir-nh-radio
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/in-het-riool-was-de-corona-epidemie-al-zichtbaar-a4004675
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/in-het-riool-was-de-corona-epidemie-al-zichtbaar-a4004675
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In het AD een interview met Manon Parry die aan de UVA Medische Geschiedenis doceert 
https://www.ad.nl/binnenland/historicus-we-hadden-beter-kunnen-weten-met-het-
coronavirus~aa9470c6/ 
Leren uit het verleden is prima, maar voorspellingen doen vanuit dat verleden is toch 
“trickey”: 
Parry is ervan overtuigd dat er een tweede coronagolf komt, en dat die dodelijker zal zijn 
dan de eerste. Bij eerdere pandemieën ging het ook zo, zegt ze. 
De laatste pandemie die enigszins met deze te vergelijken is de Hong Kong griep van 
1968/69/70. (HIV tel ik niet mee, dat waren heel speciale groepen, ik weet ook niet of de 
WHO die als pandemie telt. Voor zover ik weet was daar ook geen sprake van “golven”, dat 
zijn toch de meer seizoensgebonden ziektes). 
Inderdaad kwam bij de Hong Kong griep een tweede golf, die overigens niet in Nederland 
meer slachtoffers eiste maar wel in andere landen. Dat hing ervan af in hoeverre de eerste 
golf “aansloeg”, en dat was in Nederland bij de eerste al heftig. 
Maar 1968 is niet te vergelijken met de huidige situatie. Weliswaar was er voor de 2de golf 
een vaccin beschikbaar, maar niet in grote hoeveelheden, de urgentie werd daar niet van 
gezien. 
 
Ik kreeg een aantal reacties naar aanleiding van verontrustende berichten over een mutatie 
van het virus. Hierbij enkele “expert” reacties. Paniek lijkt me vooralsnog niet nodig, meeste 
impact zou nog op de vaccinontwikkeling kunnen zijn. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-tracking-mutations-in-the-
sars-cov-2-virus-with-possible-implications-for-infectiousness/ 
 
  

https://www.ad.nl/binnenland/historicus-we-hadden-beter-kunnen-weten-met-het-coronavirus~aa9470c6/
https://www.ad.nl/binnenland/historicus-we-hadden-beter-kunnen-weten-met-het-coronavirus~aa9470c6/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-tracking-mutations-in-the-sars-cov-2-virus-with-possible-implications-for-infectiousness/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-tracking-mutations-in-the-sars-cov-2-virus-with-possible-implications-for-infectiousness/
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Coronajournaal 5-7 juli 
 
Als er (dinsdag 7 juli) een cartoon in de Volkskrant staat over de verhitte discussies tussen 
voor- en vermeende tegenstanders van de aerosolen dan kan het niet anders of een groot 
deel van dit journaal staat in het teken van de “luchtoorlog”, zoals wetenschapsjournalist 
van de Volkskrant, Maarten Keulemans, het noemt. 
[cartoon] 
 
Zondag werd ik al getipt door zowel Huub als Niek dat in de NY Times een artikel staat 
waarin wordt aangekondigd dat een brief op komst is ondertekend door 239 experts uit 32 
landen. 
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-
coronavirus-is-airborne.html 
De brief zou gericht zijn tegen de WHO, die te weinig zou waarschuwen tegen 
besmettingsmogelijkheden door slechte ventilatie. 
De kwestie is snel opgepakt in Nederland, o.a. door de Volkskrant. 
De Volkskrant had zaterdag al een goed stuk over de achtergronden van de 1,5 meter zoals 
in Nederland gehanteerd, maar de schrijver, Maarten Keulemans, was toen nog niet op de 
hoogte van de brief: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-1-5-meterdoctrine-op-ons-
neerdaalde~b83206be/ 
Duidelijk natuurlijk dat die 1,5 meter arbitrair is, zeker als we weten dat het bijvoorbeeld in 
Frankrijk de grens 1 meter is en in de UK 2 meter. 
Al vóór 1900 zijn er proeven gedaan met bacteriën hoever deze komen bij praten hoesten 
en zo. 
Onze 1,5 meter heeft mogelijk te maken met de eis dat ziekenhuisbedden in Nederland 
tenminste een afstand van elkaar moeten hebben van 1,5 meter. 
Maandag wist Keulemans (on-line artikel) wel van de brief : 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/luchtoorlog-om-corona-ruim-200-wetenschappers-
vragen-in-brief-aandacht-voor-ventilatie~b7651006/ 
Keulemans geeft een link naar de brief maar die werkt niet bij mij. Hij laat zien dat de WHO 
(Maria van Kerkhove) wel degelijk aandacht heeft voor ventilatie (zie bij 3. Confined and 
enclosed spaces with poor ventilation). 

 
 
Keulemans: 

https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-1-5-meterdoctrine-op-ons-neerdaalde~b83206be/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-1-5-meterdoctrine-op-ons-neerdaalde~b83206be/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/luchtoorlog-om-corona-ruim-200-wetenschappers-vragen-in-brief-aandacht-voor-ventilatie~b7651006/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/luchtoorlog-om-corona-ruim-200-wetenschappers-vragen-in-brief-aandacht-voor-ventilatie~b7651006/
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Achter het conflict schuilt een botsing van culturen: tussen de meer natuurkundig, en de 
meer medisch geschoolde onderzoekers. Onderzoekt de eerste groep vooral hoe 
vochtdruppeltjes zich verspreiden, de tweede groep vraagt zich vooral af hoeveel 
besmettelijk virus er in die druppeltjes zit. 
De ‘natuurkundigen’, zoals Bluyssen, nemen in hun experimenten al jaren waar dat mensen 
bij het praten, schreeuwen en ademen een mist van onzichtbaar kleine waterdruppeltjes 
uitstoten, die in slecht geventileerde ruimtes lang kan blijven hangen. In restaurants, kerken 
en bedompte kantoren kan dat leiden tot ‘superverspreiding’ van het virus, nemen de 
kenners aan, met soms vele zieken. Zo werden in de baptistische kerk in Frankfurt ruim 
honderd kerkgangers ziek na het zingen, ondanks dat men anderhalve meter afstand hield. 
De ‘medici’ wijzen er echter op dat het coronavirus zich compleet anders gedraagt dan 
‘echte’ vliegende virussen als mazelen en waterpokken. Zo zijn er in het ziekenhuis geen 
speciale luchtsluizen nodig gebleken om het coronavirus tegen te houden, en zijn erkende 
zwevende virussen vijf tot tien keer besmettelijker dan covid-19. Dat er kleine 
zweefdruppeltjes vrijkomen ontkent niemand; het is alleen de vraag of die genoeg levend 
virus bevatten om iemand te besmetten, stelt deze stroming. 
Ook in het verdere verhaal komen voor- en tegenstanders gelijkelijk aan het woord, waarbij 
opvalt dat in Nederland de standpunten niet zo ver uit elkaar liggen. In de maatregelen tot 
nu toe speelt ventilatie zeker een rol, zoals bij zangkoren (in gesloten ruimte: ventileren), en 
het vrijgeven van het vliegen, juist vanwege de goede ventilatie in vliegtuigen. En de 
ventilatiekampioenen zien in het algemeen ook wel (behalve de Hond cs) dat besmetting 
van dichtbij een heel reële optie is. 
 
Vandaag, dinsdag werkt de link naar het artikel dat is getekend door 239 personen wel 
https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 
Via deze link is een PDF met het volledige artikel te laden. 
De eerste auteur werkt voor de WHO, in Australië, specifiek op gebied luchtkwaliteit en 
gezondheid. 
Het is een samenvatting van de literatuur die, dat zal niet verbazen, met name de 
besmettingen via de aerosolen belicht. En een oproep doet aan de WHO om haar richtlijnen 
op dit gebied te herzien. 
Zoals Keulemans al heeft aangegeven, is het vooral een manifest van de fysici en 
ventilatietechnologen. In een artikel in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-
ruimte-a4005162 
komt Ron Fouchier aan het woord die niet heeft getekend: 
Viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam is meermaals gevraagd om de 
brief mee te ondertekenen, laat hij per mail weten. Hij bedankte daarvoor, en hij vermoedt 
vele epidemiologen en virologen met hem: het overgrote deel van de ondertekenaars zijn 
fysici, ingenieurs, milieutechnologen en bouwkundigen. „De fysici en ingenieurs hebben 
weinig rekening gehouden met de virologie, biologie en epidemiologie van het probleem en 
een slechte onderbouwing gegeven. 
 
Een artikel (nog niet peer gereviewed) dat in dit manifest niet is gerefereerd, omdat het pas 
zondag op de server is gezet, is van onverdachte zijde. De 5 auteurs zijn allen verbonden aan 
het RIVM. Dit artikel zou wel eens een brug kunnen slaan tussen de fysici en 
luchttechnologen aan de ene kan en virologen aan de andere. Ik vond dit artikel via de NRC 

https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte-a4005162
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte-a4005162
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-
ruimte-a4005162 
Dit lijkt een goede samenwerking tussen de fysici en medici. Het artikel staat vol met heel 
ingewikkelde wiskundige formules, maar er staan ook virologische overwegingen in. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.02.20144832v1 
Op basis van bestaande onderzoekingen, zowel fysisch als virologisch zijn scenario’s 
ontwikkeld, met variabelen als afmetingen van ruimtes, activiteit (spreken, hoesten, niezen) 
en, vooral, variatie in het aantal virusdeeltjes in speeksel. Vooral dat laatste kan enorm 
variëren (zeker een factor 1000). 
Conclusie van het verhaal is dat bij een samenloop van omstandigheden verspreiding via 
aerosolen mogelijk is maar dat dit afhangt van vele factoren 
The exposure assessment in this study can be used as a basis to estimate probabilities of 
exposure to SARS-CoV-2 by airborne transmission in indoor spaces, thereby accounting for 
the probability that infected persons are present (prevalence), the number of exposed 
persons, the size of the indoor space, duration of expelling virus by the emitter, duration of 
exposure to the virus. 
Daar zou nog bij kunnen de activiteit in de ruimte. Is dat een carnavalsfeest of een lezing, 
dat maakt ook nog wel een verschil. 
 
In elk geval is het onverantwoordelijk de discussie zo ver te polariseren dat ontkend wordt 
dat besmetting van dichtbij een factor is. 
In de Volkskrant een verhaal van een forse confrontatie met het virus, dichtbij, met ernstige 
gevolgen. Het aantal personen dat in de verpleging werkt en aan corona is overleden is in 
Nederland heel klein, maar hier is er toch één, een verpleger van 42 zonder onderliggende 
risico’s 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-dag-dat-het-rivm-nul-doden-meldde-
stierf-verpleegkundige-boy-ettema-aan-corona~bf67bcd7/ 
Ook in China en Italië zijn jonge gezondheidswerkers overleden, met name in de tijd dat er 
(waarschijnlijk) nog onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt. 
 
Zo langzamerhand is iedereen wel overtuigd dat verspreiding over een (veel) langere 
afstand dan 1,5 meter mogelijk is. De discussie is of het veel voorkomt. Dat zou toch een 
keer uit het bron- en contactonderzoek duidelijk moeten worden, lijkt me. En of het nu een 
grote of kleine bijdrage is, een goede ventilatie is natuurlijk altijd goed, niet alleen om 
corona verspreiding tegen te gaan. Maar zoals Fouchier in het eerder genoemde NRC artikel 
stelt: 
Natuurlijk is iedereen het eens dat ‘betere ventilatie’ beter is. Maar de vraag is of het nu 
realistisch is om in bestaande gebouwen als concertzalen, bioscopen en nachtclubs 
ventilatiesystemen te bouwen of aan te passen en zo ja, via welke specificaties en tegen 
welke kosten”, aldus Fouchier. 
 
Als ik mijn ervaringen nog eens naga die ik in de farmaceutische industrie heb opgedaan dan 
is luchtbehandeling “tricky”. Er bestaat misschien het idee dat als, bijvoorbeeld, de 
specificatie van een systeem is dat de lucht in de ruimte 10 keer per uur wordt ververst, alle 
delen in de ruimte gelijkelijk worden ververst. Maar dat is een ernstige misvatting, omdat 
het van een grote hoeveelheid factoren afhankelijk is, zoals de plaatsing van inlaat en 
afvoer. Ideaal voor afvoer van virusdeeltjes zou zijn aanvoer laag, afvoer hoog, beide op 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte-a4005162
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte-a4005162
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.02.20144832v1
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-dag-dat-het-rivm-nul-doden-meldde-stierf-verpleegkundige-boy-ettema-aan-corona~bf67bcd7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-dag-dat-het-rivm-nul-doden-meldde-stierf-verpleegkundige-boy-ettema-aan-corona~bf67bcd7/
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zover mogelijke afstand bij elkaar. Zo lijkt het in een vliegtuig te gaan. Dan nog zullen er 
plaatsen zijn waar nauwelijks luchtverversing plaatsvindt, zelfs is het mogelijk dat door 
wervelingen de situatie eerder slechter dan beter is. Hoe meer obstakels in de ruimte, des 
te meer turbulentie. 
 
Een andere factor is de hoeveelheid recirculatie. Voortdurend lucht van buiten opwarmen is 
in de winter duur, en de vraag is of dit nodig is. Het moet toch mogelijk zijn om dit vast te 
stellen? Ik zou me een proef kunnen voorstellen waarbij fijne druppels met en zonder filter 
over fretten wordt gestuurd. 
 
Op basis van het aantal geschatte personen in Nederland dat nu besmet rondloopt, zou je 
de kans kunnen uitrekenen dat je iemand tegenkomt die besmet is. Dit aantal (schatting) is 
te vinden in het dashboard, en is nu 2800. Ik ga ervan uit dat dit een totaal is van mensen 
die weten dat de geïnfecteerd zijn, en thuisblijven of in het ziekenhuis liggen, en mensen die 
nog niet weten of vermoeden dat ze geïnfecteerd zijn. Dus is 2800 “loslopende” 
geïnfecteerden wel heel erg “worst case”. 
Maar stel dat het 2800 zijn, dan is de kans om zo iemand tegen te komen, 17.000.000 / 2800 
ongeveer 1 op 6.000. 
In een groep van 100 personen wordt dat dus 1:60, en als ik aanneem dat de kans dat het 
een “superspreader” is, en ikzelf geïnfecteerd raak, ook 1 op 10 is, dan wordt de kans dat ik 
geïnfecteerd raak dus 1:600. 
Die 2800 is wel heel erg worst case, stel dat het geen 2800 maar 280 zijn, dan wordt het 
1:6.000. Wat is voor mij nog acceptabel? Hangt af van de activiteit (concert, geen hoesters 
s.v.p., durf ik eerder aan dan een feest), en het belang van de bijeenkomst (treedt een 
kleinkind op?). 
Wordt vervolgd. 
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Coronajournaal 8 juli 
 
Zoals te verwachten was heeft de WHO nu bericht dat verspreiding van het virus op langere 
afstand mogelijk is, en dat dit in de richtlijnen zal worden opgenomen. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-who-erkent-nu-coronavirus-kan-binnenshuis-
in-de-lucht-blijven-hangen~b79f358f/ 
 
Op dinsdag 7 juli publiceerde het RIVM voor het eerst de wekelijkse cijfers, en “vierde” dit 
met een aantal nieuwe grafieken. 
De grafiek hieronder, links, is een bekende en geeft het percentage besmet aan van 
degenen die zich laten testen. Dat is nu al een aantal weken rond de 0,5 % (ter vergelijking, 
in de VS is dit in sommige staten 25%, ongeveer de top bij ons in maart). 
De grafiek daarnaast is een specifieke groep, degenen die zijn opgespoord via BCO (Bron -
Contact Onderzoek). Omdat dit pas vanaf week 23 van start is gegaan zijn dit de cijfers vanaf 
die week tot week 27. Met BCO wordt de trefkans dus 10-20x hoger, een nuttige activiteit 
dus. 
 

 
Ook de grafiek hieronder is een oude bekende, de relatieve R. Er staat een stippellijn bij 11 
juni, met daaropvolgend een dramatische verkleining van het betrouwbaarheidsinterval. De 
oorzaak is dat vanaf die datum de basis voor de berekening niet de ziekenhuisopnames zijn 
maar de positieve dagmeldingen, die natuurlijk veel hoger zijn dan de ziekenhuisopnames. 
Overigens is het de vraag of zelfs met deze meldingen het zinvol is de R aan te houden. Een 
forse lokale uitbraak zou geen effect moeten hebben op het centrale beleid, zelfs al zou de 
R daarbij flink stijgen. We zien nu ook over heel Europa dat lokale uitbraken lokaal worden 
bestreden. 
 

 
 
De Britse statisticus Spiegelhalter behandelt o.a. dit aspect (R niet zinvol bij laag aantal 
besmettingen) in een artikel in The Guardian, gestuurd door Jep 
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/risks-r-numbers-and-raw-data-how-to-
interpret-coronavirus-statistics?CMP=Share_AndroidApp_Gmail 
 
Bas van der Mee stuurde me een link met als onderwerp de groep mensen die wel in 
aanraking komen met het virus maar niet ziek worden. 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-who-erkent-nu-coronavirus-kan-binnenshuis-in-de-lucht-blijven-hangen~b79f358f/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-who-erkent-nu-coronavirus-kan-binnenshuis-in-de-lucht-blijven-hangen~b79f358f/
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/risks-r-numbers-and-raw-data-how-to-interpret-coronavirus-statistics?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/risks-r-numbers-and-raw-data-how-to-interpret-coronavirus-statistics?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
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https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2339296-meer-mensen-lijken-bestand-tegen-coronavirus-
dan-tot-nu-toe-gedacht.html 
De grote vraag waar iedereen benieuwd naar is en waarbij de schattingen mijlenver uit 
elkaar liggen zoals wel eerder bericht. Misschien niet toevallig wordt een Zweeds onderzoek 
aangehaald, Zweden, dat inzet op groepsimmuniteit (zoals de VS en Brazilië, zo lijkt het) : 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1.full 
Dit vraagt te veel van mijn immunologische kennis. Het gaat in elk geval om de T cellen. Op 
6 mei schreef ik 
Want zijn antilichamen de enige maat voor al dan niet immuun zijn? Welke en welk niveau 
voor immuniteit? Welke rol speelt de cellulaire immuniteit (T cellen)? Dit is in feite de 
achtergrond van de discussie, bijvoorbeeld heeft Zweden al 30-40% immuniteit bereikt of is 
het 10x lager? 
En op 21 mei had ik dit artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-
coronavirus-a3999888 
Het Zweedse artikel toont wel duidelijk T cel stijgingen aan bij personen die niet ziek lijken 
te worden, maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd: 
It remains to be determined if a robust memory T cell response in the absence of detectable 
circulating antibodies can protect against SARS-CoV-2. 
 
In de NRC een interview met Aura Timen, naast van Dissel een hoofdrolspeler in het OMT. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/05/een-lockdown-zat-nooit-in-ons-arsenaal-a4005060 
Weinig opzienbarend, ook niet haar commentaar bij een tweede golf 
„Ik zie geen reden waarom dat niet zou gebeuren. Dit soort luchtwegvirussen, ook andere 
coronavirussen, gedijen in het winterseizoen. Bij alle grieppandemieën, ook die in 1918 en in 
2009, was er in de zomer een lage transmissie, en kwam het in het najaar volop terug. Alleen 
hadden we in 2009 tegen die tijd een vaccin.  
„Of die golf er komt, en hoe groot die zal zijn, hangt dus voor een deel van de biologie af, 
maar ook van onszelf. In de herfst en winter zitten we meer binnen, op elkaar. Als we 
allemaal de regels 100 procent naleven, is er een kans dat we het heel beperkt houden.” 
 
Voor wie de ontwikkelingen in China en Hong Kong volgt, weet dat de officiële berichtgeving 
vanuit China (rood) gekleurd is. Toch zijn er nog moedige bronnen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/coronanieuws-china-weer-onder-censuur-
maar-er-zijn-nog-steeds-mensen-die-dit-willen-doen~b05e9615/ 
als we het toch over China hebben ook maar dit stuk over de Chinese traditionele 
geneeskunde (farmacie) 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/berengal-tijgerbot-en-zeepaardjes-china-
gaat-corona-te-lijf-met-traditionele-geneeskunde~b565de0c/ 
 
Van Jaap Dik kreeg ik de link naar een artikel over 5 vaccins die door de VS zijn geselecteerd, 
waaronder Janssen Leiden 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768155 
Operation Warp Speed luidt de naam van de zoektocht, een naam die doet denken aan een 
militaire operatie 
With this background, the US Department of Health and Human Services (HHS) launched 
Operation Warp Speed—a partnership between government and industry—with the goal of 
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delivering 300 million doses of a safe and effective vaccine by January 2021.3 This ambitious 
plan initially focused on 125 potential vaccine candidates, but was rapidly narrowed to 14 
candidates in May 2020, and, as reported in June 2020, the current administration plans to 
narrow this list to 5 core candidates 
Maar ongeveer op dezelfde dag dat dit artikel verscheen kwam het bericht van een 1,6 
miljard dollar deal met Novavax (voor Novavax vaccin zie mijn journaal van 26 mei) 
https://www.nytimes.com/2020/07/07/health/novavax-coronavirus-vaccine-warp-
speed.html 
Nu is het niet altijd makkelijk, gezien de allianties, om uit te maken of Novavax niet onder 
een andere naam bij de 5 genomineerden staat maar inmiddels is het aantal deals met 
farma bedrijven opgelopen naar 6 volgens de BARDA website 
https://medicalcountermeasures.gov/app/barda/coronavirus/COVID19.aspx 
BARDA kende ik niet maar het is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van 
gezondheid (HHS): 
Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), part of the HHS Office 
of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, was established to aid in securing 
our nation from chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) threats, as well as 
from pandemic influenza (PI) and emerging infectious diseases (EID). 
Als ik de chemische biologische radiologische en nucleaire bedreigingen zie die BARDA moet 
tegengaan dan komt de naam Operation Warp Speed niet uit de lucht vallen. 
 
CNN vroeg Fauci of een vaccin zorgt voor groepsimmuniteit (even doorscrollen naar Fauci) 
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/06/28/coronavirus-live-updates-us/ 
Hij gaat ervan uit dat 2/3 van de bevolking zich laat inenten en met 70-75% effectiviteit zou 
hij al blij zijn (volgens mij wordt bij de ontwikkeling minimaal 50% effectiviteit vereist): 
CNN asked Fauci whether a vaccine that is 70 to 75 percent effective and given to two-thirds 
of the country would create herd immunity, in which a large enough portion of a population 
is immune to the virus so that it is unable to spread. 
“No — unlikely,” he responded. 
 
Huub attendeerde me op een opiniepeiling van EenVandaag, ca 60% van de mensen zou 
zich willen laten inenten in Nederland: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/als-er-een-vaccin-is-
tegen-corona-willen-6-op-de-10-dat-hebben-de-rest-is-huiverig/ 
 
Een hobbel voor anti-abortus activisten zou de Per C6 cellijn kunnen zijn van Janssen, 
genoemd in journaal 23-25 juni (artikel Reformatorisch Dagblad). Huub attendeert mij op 
een bericht op nu.nl: 
https://www.nu.nl/nucheckt/6062910/nucheckt-geen-restjes-geaborteerde-foetus-in-
mogelijk-coronavaccin.html 
Goed wordt uitgelegd wat een cellijn is, en wordt duidelijk gemaakt dat de cellen van deze 
cellijn niet de cellen zijn van een foetus. Feit blijft dat de cellen wel, door deling van de 
oorspronkelijke cellen, herleidbaar zijn naar de foetus. 
In dit artikel staan de voordelen van een cellijn gebaseerd op menselijke cellen boven die 
van een dier. Dat ligt toch iets genuanceerder. Voor de cellijn van het influenza vaccin van 
(toen) Solvay Pharmaceuticals hadden we de MDCK lijn, CK staat voor Canine Kidney, 
hondenier. Cellijnen moeten vrij zijn van bacteriën natuurlijk, maar ook van virussen. En bij 
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een menselijke cellijn is een besmetting met een virus potentieel gevaarlijker dan bij een 
dierlijke. En dan is het embryo van de kip nog weer veiliger dan een zoogdiercel. 
 
Hoever moet je gaan om te kunnen zeggen dat er (g)een restant in je product zit? Dit doet 
me denken aan het bezoek van een rabbi uit New York, dat we lang geleden hadden in 
Veenendaal, die onderzoek deed of de productie van vitamine D wel kosher was. 
Daarbij kwam hij ook naar Veenendaal, waar cholesterol, uit wolvet gehaald wordt (dit 
gebeurt nog steeds, de “moeder” Scheepjeswol is al lang failliet). Maar je zou cholesterol 
ook uit varkens kunnen halen, en zijn onderzoek was dus daarop gericht. 
Wij vonden het allemaal maar onzin, cholesterol is de grondstof voor vitamine D, er volgen 
nog heel wat chemische stappen, bovendien wordt vitamine D in microgrammen 
toegevoegd aan voedingsmiddelen. Maar we kregen een mooie kosher verklaring die ook 
voor islamitische landen bruikbaar bleek. 
Even google toepassen, de veganisten gaan nog verder 
https://www.viridian.nl/nieuws/veganistische-vitamine-d-uit-lichen/ 
Als de reformatorische kring dezelfde principes aanhoudt als de veganisten dan belooft dat 
niet veel goeds voor de acceptatie van de PerC6 lijn. 
 
Ben benieuwd of veganisten geneesmiddelen gebruiken. Er is vrijwel geen geneesmiddel 
waar geen product in zit van dierlijke oorsprong (alleen al de gelatine capsules) of waarbij 
bij de productie gebruik is gemaakt van dierlijk materiaal (biotechnologie, media voor 
celkweek). 
En hoe staat het met de acceptatie van geneesmiddelen die zijn ontwikkeld met behulp van 
proefdieren? 
Jede Konsequenz führt zum Teufel. (aandachtspunt voor het Reformatorisch Dagblad). 
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Coronajournaal 9–10 juli 
 
Het gebeurt niet vaak dat mijn aandacht niet in eerste instantie uitgaat naar corona, maar 
naar iets anders. Gisteren was dat toch het geval, en oorzaak was de commotie rond de 
Amsterdamse gaper die na een tweet van Silvia Witteman plots in de belangstelling kwam 
en waarschijnlijk van de gevel van de drogisterij wordt gehaald. Met alle gevoeligheden van 
dien werd dit een nationale kwestie, die gisteren werd geduid door Nederlands 
onomstreden gaperkenner Peter van den Hooff, die o.a. te zien was op het 8 uurs journaal. 
Peter was de drijvende kracht achter de gaper galerij, een thema van het Nationaal 
Farmaceutisch Museum (dat, enigszins ironisch, toen het nog in Gouda als “fysiek” museum 
functioneerde, gevestigd was in het pand “de Moriaan”). Reden om een item aan te maken 
voor onze andere website waar we meer het snelle nieuws op kunnen bijhouden, om 
aandacht te schenken aan Peter’s deskundig en rustig optreden, en aandacht te vragen voor 
de gapergalerij te zien in het Nationaal Farmaceutisch Museum (NFM). 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2020/07/peter-van-den-hooff-over-
de-amsterdamse-gaper-commotie 
Wie van hier de website van het NFM aanklikt komt op de “gapergalerij”. Bij “verkennen” 
staan 71 gapers gefotografeerd vanuit verschillende standen. Wie deze foto’s vergelijkt met 
de Amsterdamse omstreden gaper ziet dat deze laatste niet past in deze rij. Het is een 
karikatuur, en dat zijn de andere gapers niet. De verwijdering van deze gaper is dus niet iets 
om wakker van te liggen zoals Peter ook betoogt. 
 
Ook corona zorgde natuurlijk voor het nodige nieuws, en ik kreeg ook van mijn 
correspondenten het nodige binnen. 
In mijn journaal van 29 mei had ik diverse referenties naar de wat langere termijn gevolgen, 
en daaruit kwam een grote vermoeidheid die niet voorbijgaat als belangrijkste naar voren. 
Het schijnt dat dit niet alleen bij corona patiënten voorkomt, zoals Japke-D Bouma in de NRC 
schrijft 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/07/de-coronacrisis-heeft-ons-brein-uitgeput-
a4005258 
Voor de meer serieuze effecten nu een bijdrage van Huib van Dis, klinisch psycholoog, 
vrijwilliger Trefpunt en namens zijn beroepsgroep betrokken bij de leidraad van de 
Federatie Medisch Specialisten, nazorg voor corona patiënten 
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/leidraad-nazorg-voor-patiënten-met-covid-19 
Huib mailt mij 
Rakend aan je 4e vraag (Coronajournaal 8 juli) over volledige herstel versus langdurige na-
effecten na COVID-19 besmetting lijken er meer en meer aanwijzingen te komen over 
de gevolgen voor het centrale en perifere zenuwstelsel. Daarnaast worden mensen met 
atypische klachten, bijv. met delirium als primaire presentatie niet tot COVID-19 gerekend. 
Er zijn ook veel patiënten met reuk en smaak klachten bij de initiële presentatie. 
Hierbij artikel van Paterson et al (2020) in Brain van July 8th 2020. 
De discussie over een mogelijk verband tussen encephalitis lethargica en de Spanish flu zal 
denk ik weer oplaaien. 
Zodra er Spaanse griep staat, veer ik op en in dit geval heb ik gezocht wat dat zou kunnen 
betekenen, die encephalitis lethargica. Op de website van de hersenstichting vind ik 
Een bekende vorm van encefalitis is encefalitis lethargica, of de slaapziekte. die ongeveer na 
de Eerste Wereldoorlog samen met de Spaanse griep veel slachtoffers maakte. De 
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neuroloog Oliver Sacks schreef er een bekend boek over, Ontwaken in verbijstering, dat ook 
verfilmd is als Awakenings. 
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/hersenontsteking-encefalitis/ 
Voor mij is deze website ook goed om de verschillen tussen meningitis, encephalitis en 
encephalomyelitis uitgelegd te krijgen. 
Gewapend met die kennis ben ik begonnen aan het artikel in “Brain” dat Huib me stuurde, 
maar dat viel niet mee, voor leken erg lastig te volgen. Voor wie het ook wil proberen 
https://academic.oup.com/brain/article/doi/10.1093/brain/awaa240/5868408 
Er komen heel wat neurologische aandoeningen langs. Voor mij die met influenza gewerkt 
heb kwam in elk geval het Guillain Barré syndroom bekend voor. Het zou een bijwerking zijn 
van het influenza vaccin, voor het eerst ontdekt in 1976 toen er een pandemie leek aan te 
komen en massaal in de VS het griepvaccin is toegepast. Bij de Mexicaanse griep was men 
daar ook beducht op maar dat bleek niet terecht 
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Niet-meer-GBS-door-griepprik/4944 
Ongetwijfeld zal de discussie nu bij de nieuwe vaccins weer oplaaien, zeker bij die vaccins 
waarbij een onschuldig maar levend virus, genetisch gemodificeerd de “spikes” van het 
corona virus aanmaakt. 
 
De 1976 inentingscampagne in de VS was voor de “swine flu”, die zich achteraf niet 
ontwikkelde tot een pandemie, te vergelijken met de Mexicaanse griep van 2009. De 
(vermeende) bijwerkingen hebben geleid tot eindeloze processen en zijn er mede de 
oorzaak van geworden dat de vaccin-industrie in de VS lange tijd volledig is verdwenen. 
 
Van Menno van Leeuwen het bericht dat Moderna half juli al start met fase 3 klinisch 
onderzoek. Dit onderzoek gaat 2 jaar duren! 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/07/08/volunteers-can-now-sign-up-large-
coronavirus-vaccine-studies/ 
 
Een artikel over vleermuizen en virussen, in het NTvG waarop Jep mij attendeerde gaat in op 
Paul Ewald, die een originele theorie heeft over het ontstaan van – ik kan het ook niet 
helpen – de Spaanse griep. Over de evolutie van virussen: naar onschuldig of juist meer 
pathogeen. Normaal heeft een virus er niet veel aan wanneer de gastheer snel het bed 
moet houden of zelfs overlijdt voordat het virus wordt overgedragen, daarom zijn 
normaliter de milde virusvarianten in het voordeel. Maar er zijn omstandigheden waarbij 
dat niet zo is 
https://www.ntvg.nl/artikelen/darwinistisch-speculeren-over-virulente-virussen-van-
vleermuizen/volledig 
Om de theorie van Ewald in één enkele zin samen te vatten: als ziekte van de huidige 
gastheer geen belemmering vormt voor besmetting van nieuwe gastheren, dan wordt een 
virulente variant van de parasiet meer begunstigd door de natuurlijke selectie dan een 
milde variant, want de eerste maakt meer kopieën van zichzelf, en is daarmee schadelijker 
voor gastheren. 
Laat de verkoudheid- en griepvirussen als voorbeeld dienen. Ze zijn zeer besmettelijk, maar 
de kwaadaardigste varianten hebben meestal weinig succes bij het infecteren van nieuwe 
gastheren, omdat de zieke thuisblijft en onder de wol kruipt. Wie daarentegen een milde 
variant onder de leden heeft, loopt vaak gewoon rond, schudt handen, verspreidt 
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hoestdruppels, en verspreidt daarmee ook het virus. De milde varianten hebben dus meer 
reproductief succes dan de kwaadaardige en overheersen daarom gewoonlijk de populatie. 
Het wordt een ander verhaal als geïnfecteerde mensen niet thuisblijven, zelfs niet als ze 
ernstig ziek zijn door een virus, maar voortdurend nieuwe gastheren besmetten, zoals het 
geval was tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven. Paul Ewald is ervan overtuigd 
dat daar, in de vochtige loopgraven, de overvolle ziekenbarakken en tijdens 
troepentransporten, de kwaadaardige variant is geëvolueerd die later de Spaanse griep 
werd genoemd.4 
 
Van Huub een artikel uit Tubantia, een pleidooi (van der Zeijst) voor (nog) meer testen ook 
personen die geen symptomen hebben omdat ook asymptomatische besmetting mogelijk is. 
Het artikel baseert zich op het NTvG 
https://www.ntvg.nl/artikelen/testen-testen-testen-maar-hoe/volledig 
 
Ook van Huub 3 artikelen uit Elseviers Weekblad, wie een PDF wil stuurt me een mail. 
Het eerste is Terugblik op het corona-virus, er staat geen auteur bij. Een artikel met veel 
data en verwijzingen.  
Het tweede is van Simon Rozendaal, Het virus is geen kattebelletje van Moeder natuur. Voor 
wie hem kent is het geen verrassing dat hij nogal sceptisch is over berichten dat dit virus te 
wijten zou zijn aan onze omgang met de natuur. Daar geef ik hem deels gelijk in, maar hier 
en daar ongenuanceerd is het wel: 
Voor zoönosen geldt wat voor bijna elk milieu- en natuurprobleem opgaat: het draait om 
armoede. Mensen die geen geld en wel honger hebben, eten gorillahanden, kappen 
oerwoud en malen niet om luchtvervuiling. 
In China hebben ze volgens mij geen honger, en de Q koorts komt bij ons vandaan zoals 
Simon zelf schrijft. 
En dan nog een artikel van Gerry van der List, Een nuttige les van corona: tel uw zegeningen, 
die als rechtgeaard conservatief niet verwacht dat er na de crisis veel zal veranderen, 
behalve meer thuiswerken. 
 
Van Jep kreeg ik 3 links die alle te maken hebben met inschatting van overlijdensrisico’s. Een 
artikel dat meer algemeen is en ook geschreven vóór de corona uitbraak is van 
Spiegelhalter. Het is een onderbouwing van zijn verhaal dat de kans op overlijden 
exponentieel toeneemt, niet zo heel snel, 10% per jaar maar het telt bij 90 jaar flink op. 
Het blijkt dat met 10 jaar de kans op overlijden het kleinst is, daarna bij ca 20 jaar een kleine 
stijging (onverantwoordelijk gedrag) en daarna een mooie rechte lijn op een logaritmische 
schaal. Flink wat wiskunde. 
https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-016-0342-z 
Zoals bekend is de kans op overlijden sterk afhankelijk van de leeftijd, en zoals Spiegelhalter 
eerder heeft aangetoond, ongeveer gelijk aan de kans dat je binnen een jaar overlijdt. 
Nu is de ene 70-jarige de andere niet, en hier komt een artikel dat bonus- en aftrekpunten 
uitdeelt voor geslacht, gewoontes, ziektes enz. Helaas wordt er maar één keer een bonus 
uitgedeeld en dat is als je vrouw bent. Dan mag je 8 jaar aftrekken, bij een BMI van 40 komt 
er 10 jaar bij: 
https://alama.org.uk/covid-19-medical-risk-assessment/ 
Hier zijn ook de publicaties te vinden waarop de bonus- en aftrekpunten op zijn gebaseerd. 
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Het lijkt niet gelieerd te zijn aan een ander Brits initiatief dat veel breder van opzet lijkt (is 
het toeval dat dit allemaal uit de UK komt) 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2521-4 
Op dit laatste artikel is door 4 wetenschappers commentaar geleverd 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-from-opensafely-platform-
quantifying-clinical-and-demographic-risk-factors-for-covid19-related-death/ 
Het eerste commentaar is wel opmerkelijk, conclusies zouden niet getrokken kunnen 
worden omdat niet duidelijk is, bijvoorbeeld bij het leeftijdsrisico, of je meer kans hebt om 
corona te krijgen of dat, als je corona hebt, er een grotere kans is op overlijden. Of dat nu in 
de praktijk wat uitmaakt vraag ik me af, of je nu door de hond of de kat gebeten wordt 
maakt weinig uit? De andere 3 commentaren zeggen er ook niets over. 
 
Toen ik in een van mijn laatste journaals de opmerking plaatste jede Konsequenz führt zum 
Teufel kreeg ik een mail van Toon Kerkhoff, die opmerkte dat het moet zijn: die letzte 
Konsequenz führt zum Teufel. 
Met wat Google werk kwam ik erachter dat alleen in Nederland de duivel erbij wordt 
gehaald, de Duitsers kennen dit niet (meer?), Daar is het die letzte Konsequenz (punt) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/29/kabaal-om-een-omelet-1275051-a279588 
De menselijke geest heeft een reddende neiging tot zelfoverschatting. Als we zouden 
beseffen dat de meeste dingen die we zeggen onzin zijn, zou van een gesprek weinig 
komen. Dus houden we vrolijk vast aan de gedachte dat we de boel volmaakt onder 
controle hebben en we slingeren parmantig allerlei onbewezen stelligheden de wereld in. 
‘Jede Konsequenz führt zum Teufel’: om het hardst roepen we dat het tot de canon van de 
Duitse gezegden behoort, ook al weten de Duitsers van niets. 
Daar kan ik het voorlopig mee doen. Ook unheimisch moeten we maar vergeten, alleen 
überhaupt blijft over. 
Ook met Frans moeten we oppassen, zo blijkt chique in het Frans pruimtabak te betekenen. 
 
  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2521-4
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-from-opensafely-platform-quantifying-clinical-and-demographic-risk-factors-for-covid19-related-death/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-from-opensafely-platform-quantifying-clinical-and-demographic-risk-factors-for-covid19-related-death/
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/29/kabaal-om-een-omelet-1275051-a279588
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Coronajournaal 11–12 juli 
 
Van Ira Helsoot, criticus van de lockdown had ik al lang niets meer gehoord, maar Jan 
Huurman stuurde mij een interview met hem in De Gelderlander, De lockdown was onnodig 
en pure paniek 
Het is niet on -line, maar Jan stuurde een foto die ik nu meestuur. Jan schrijft erbij 
Als je wilt begrijpen wat vanaf dag 1 van de coronacrisis mijn analyse is geweest, lees het 
bijgaande interview met Ira Helsloot in De Gelderlander van vandaag. 
Helsloot verdedigt o.a. het Zweedse model. 
Nu is Jan wel gewend dat ik het niet altijd met hem eens ben, mijn antwoord 
Ik was ook lang voorstander van het Zweedse model, mijn nicht is huisarts in Stockholm, 
maar de vraag is of het goed uitpakt, mede gezien de economische recessie die ook daar 
behoorlijk heeft toegeslagen. Het effect van overheidsmaatregelen is beperkt naar mijn 
gevoel, je ziet in Zweden dat veel mensen zich vrijwillig beperken en niet naar 
restaurants gaan. En wij gaan gewoon weer de straat op en houden echt niet overal 1,5 
meter afstand. 
En als je een buitenbeentje bent in Europa is dat ook niet zo prettig. De Belgen 
schreeuwden nu al moord en brand bij onze "intelligente lockdown". 
Zelf denk ik dat we pas over een paar jaar, als er wel of niet een vaccin is, de balans kunnen 
opmaken. 
Wat dat laatste betreft, daar kreeg ik meteen antwoord van Jan, hij was het geheel met me 
eens. 
 
Voor mij heeft Helsloot afgedaan na het interview met Jort Kelder, zie mijn journaal van 18 
april. Hij is daarna ook nooit meer voor radio of TV opgetreden voor zover ik weet. Dat 
laatste interview is nog te beluisteren 
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/57250-2020-04-18-prof-ira-
helsloot-het-is-een-debiele-lockdown 
Het zijn 2 podcasts, de onderste is alleen het interview met Helsloot. Dit is wat ik er toen 
van vond 
We hebben hem een tijdje niet gehoord maar hij krijgt nu weer “praatjes”. Hij zegt nu dat 
hij achter het RIVM stond, maar in het vervolg van het gesprek is er weinig van te merken 
dat hij het RIVM steunde, nu in elk geval niet meer. Het gaat steeds maar weer om het 
aantal doden, dat die doden oud zijn, de 80 jaar komt weer voorbij, dat ze dik zijn hoor ik nu 
even niet, dat het nauwelijks gewonnen levensjaren zijn, enz. enz. 
Dit gaat voorbij aan het feit dat in elk geval in Nederland er nauwelijks 80 plussers op de ic 
komen en dat als we het virus hadden “losgelaten” niet alleen de ic’s en ziekenhuizen maar 
de samenleving als geheel volkomen zou zijn ontwricht (punt van de Britse statisticus van 
gisteren). Nog even afgezien van wat de rest van Europa ervan had gevonden (we hadden 
nu al problemen met België). 
Ik kan het zo weer op dit interview van toepassing verklaren 
Hij verwijt dat de aanvankelijke strategie, “flatten the curve” is gewijzigd naar uitroeien van 
het virus. Dat is onjuist, ik herinner me nog Ab Osterhaus die, toen Rutte de versoepelingen 
aankondigde, riep: nog even volhouden dan gaan we naar 0. 
Gezien alle internationale contacten is volledig uitroeien onmogelijk, ik hoor het van Dissel 
nog zeggen. We moesten naar een situatie waarbij we weer bron-en contact onderzoek 
konden doen. 

https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/57250-2020-04-18-prof-ira-helsloot-het-is-een-debiele-lockdown
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/57250-2020-04-18-prof-ira-helsloot-het-is-een-debiele-lockdown
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Helsloot verwijt de media dat ze steeds met paniekverhalen komen. Zelf kan hij er ook wat 
van. De uitgestelde zorg kost duizenden levens stelt hij. Lijkt me veel, maar als het zo is, en 
we hadden het virus zijn gang laten gaan hadden we nu nog steeds niet de reguliere zorg 
kunnen opstarten en waren het er nog veel meer geweest. 
Ander punt van Helsloot: mensen in de bijstand leven korter dan bijvoorbeeld modaal, door 
corona komen mensen in de bijstand, dus verlies levensjaren. Maar korter leven is niet 
zozeer bepaald door inkomen maar door onderliggende (gezondheids)risico’s en 
opleidingsniveau, en dat verandert niet door deze crisis dus een vals argument naar mijn 
mening. In de VS is het een ander verhaal gezien (geen) toegang tot gezondheidszorg. 
 
In het begin van de pandemie heeft Helsloot de vergelijking gemaakt met de griepgolf 2 jaar 
geleden, die 10.000 sterfgevallen veroorzaakte. Ik eerlijk gezegd ook, die vergelijking was 
heel populair, ook bij bijvoorbeeld Marion Koopmans, maar die is daar snel van 
teruggekomen. 
Maar Helsloot noemt het toch weer: Vergis je niet: we hebben nu misschien 10.000 corona 
doden maar in een slecht jaar overlijden er net zo veel aan de griep. 
Helsloot zal nooit toegeven, en net als Maurice de Hond is het niet allemaal onzin wat hij 
zegt, maar evenals de Hond is hij te veel op zijn eigen gelijk gericht. Sluiting van de scholen 
had waarschijnlijk niet gehoeven, maar daar had de interviewer al van gezegd dat er druk 
kwam van de onderwijsbonden. Die van de medisch specialisten had hij er nog bij kunnen 
doen. En toen de daling in de ic bedden had ingezet was niet moeilijk te voorspellen vanuit 
de daling in de nieuwe gevallen van besmetting dat zich dat een hele tijd zou voortzetten, 
en had eerdere versoepeling zeker op regionaal gebied gekund. 
 
Naar mijn mening wordt de invloed van een regering op het gedrag van mensen overschat, 
tenzij in een totalitair systeem als China. Mensen kijken om zich heen en trekken hun 
conclusies. Soms leidt dat tot aanpassingen die een strenger regime inluiden, soms tot 
sneller invoering van versoepelingen. In Nederland hebben we beide gezien, de interventies 
van onderwijsbonden en medisch specialisten en de druk om contactberoepen en 
sportscholen weer toe te staan aan de andere kant. Dat zijn dan de maatregelen van de 
regering, voor wat er vervolgens gebeurt is dit een aardig voorbeeld (interview Gommers in 
de Volkskrant): 
Diederik: ‘Ik heb drie weken geleden een barbecue gehad met mijn hockeyteam en als daar 
foto’s waren gemaakt, dan had iedereen gezien dat we echt te dicht op elkaar stonden. Ik 
ben ook maar een mens. Soms wilden mensen van mij weten wat de nieuwste 
versoepelingsregels waren. Dan zei ik: ja, dat moet je niet aan mij vragen, want ik lees ze 
niet. Vaak was het ook niet helemaal duidelijk. Sophie wist meestal beter dan ik waar we ons 
aan moesten houden.’ 
https://www.volkskrant.nl/mensen/waarom-ic-specialist-diederik-gommers-56-zich-
minder-zorgen-maakt-over-dochter-sophie-23-dan-andersom~b282de75/ 
 
Toch nog even over Zweden. Op zoek naar vergelijkingsmateriaal kom ik op een wat ouder 
Financial Times artikel van 22 juni, Sweden starts to debate its public health experiment. 
https://www.ft.com/content/7ecd5ded-9b90-4052-b849-0e153f701e1f 
Hier staat onder andere een vergelijking in van de economische neergang dit jaar, Zweden 
het minst maar de verschillen zijn niet indrukwekkend 

https://www.volkskrant.nl/mensen/waarom-ic-specialist-diederik-gommers-56-zich-minder-zorgen-maakt-over-dochter-sophie-23-dan-andersom~b282de75/
https://www.volkskrant.nl/mensen/waarom-ic-specialist-diederik-gommers-56-zich-minder-zorgen-maakt-over-dochter-sophie-23-dan-andersom~b282de75/
https://www.ft.com/content/7ecd5ded-9b90-4052-b849-0e153f701e1f
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Wat zijn de kansen dat het Zweedse model er over een paar jaar toch als “winnaar” 
uitkomt? Het lijkt mij dat dit alleen het geval kan zijn wanneer er geen effectief vaccin komt, 
en/of een goed geneesmiddel, en dat groepsimmuniteit via doormaken van een infectie de 
enige weg zal zijn. Maar ik zet mijn geld niet op Zweden. 
 
Van Huub de wekelijkse column van Rosanne Hertzberger in de NRC, over de app die er nog 
steeds niet is 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/11/nog-altijd-wachten-we-op-een-corona-app-
a4005618 
Alles wat we tot nu toe inzetten is “ouwe meuk”: 
Alsof we middenin de Spaanse griep-uitbraak zitten in plaats van in een pandemie anno 
2020. 
? Ook de PCR test? Ja, ontwikkeld in de jaren 90. Als ze zelfs de toch wel heel snelle 
vaccinontwikkeling kritiseert heb ik het wel weer gehad met haar. Uitlokken van 
commentaar is haar doel. 
 
Een helder opiniestuk in The Lancet (gestuurd door Menno van Leeuwen) behandelt de 
gevolgen zijn van het uittreden van de VS uit de WHO, met name ook voor de VS zelf. Alleen 
al voor het (jaarlijks) influenza vaccin zijn de gevolgen niet te overzien. 
Of het zover komt is de vraag want de VS moeten de contributie nog tot eind 2021 betalen, 
en als Trump de verkiezingen verliest zal alles weer anders zijn. 
US withdrawal from WHO is unlawful and threatens global Health and Security 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31527-0.pdf 
 
Van Jep het bericht dat Ab Osterhaus meedoet aan Paul de Leeuw’s Ranking the Stars. Dag 
later Jep weer, het gaat niet door zodat we dit beeld toch niet zullen zien 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/11/nog-altijd-wachten-we-op-een-corona-app-a4005618
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/11/nog-altijd-wachten-we-op-een-corona-app-a4005618
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31527-0.pdf
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Ab Osterhaus zei dat hij dacht dat het een interview programma was. Hij werd niet geloofd 
toen hij zei dat hij het programma nog nooit had gezien. Ik heb het ook nooit gezien, maar 
als ik BN-er was geweest had ik tevoren toch even een uitzending bekeken. 
Ik denk dat hij nog een paar goede vrienden heeft die hem dit hebben afgeraden. 
 
Van Huub een artikel uit de Morgen. In Melbourne gaan 5 miljoen mensen een lockdown 
van 6 weken tegemoet na weer een uitbraak. Gelukkig is het daar nu winter. 
https://www.demorgen.be/nieuws/besmettingen-blijven-toenemen-in-melbourne-nieuwe-
lockdown-gestart~b187c2a8/ 
  

https://www.demorgen.be/nieuws/besmettingen-blijven-toenemen-in-melbourne-nieuwe-lockdown-gestart~b187c2a8/
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Coronajournaal 13–14 juli 
 
Een aantal recente artikelen gaan over de reactie van het immuunsysteem na een corona 
infectie, en wat het zou kunnen betekenen voor een vaccin. Als er iets duidelijk is uit deze 
artikelen dan hoe weinig er toch nog bekend is. Er zijn stukjes van de puzzel bekend maar 
hoe de puzzel in elkaar zit, nog geen goed overzicht. De dood van een 27 jarige schaatster 
aan een auto-immuun ziekte valt buiten het corona bestek, maar benadrukt het nog maar 
eens. 
 
Als opfrisser een vereenvoudigd verhaal over het immuunsysteem, met uitleg over 
neutraliserende antistoffen en cellulaire immuniteit, B en T cellen maar zonder uitsplitsing 
https://www.sanquin.org/nl/nieuws/2020/apr/antistoffen-tegen-het-coronavirus-heel-veel-
vragen-en-nog-weinig-antwoorden 
 
Een Brits onderzoek heeft aangetoond dat de antilichamen die worden gevormd bij 
doormaken van een corona infectie ook weer snel verdwijnen. Bij een ernstige infectie 
worden veel antilichamen aangemaakt en duurt het langer – de studie loopt nog niet lang 
genoeg om aan te kunnen geven wanneer ze zijn verdwenen. Maar bij wie een lichte 
infectie is geconstateerd zijn de antilichamen ook weer snel verdwenen. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/13/afweer-tegen-corona-verdwijnt-snel-uit-het-bloed-
a4005795 
Weer een ingewikkeld wetenschappelijk verhaal, ik lees liever de “expert reacties” op 
Science media centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-on-the-duration-of-
antibody-response-to-sars-cov-2-infection/ 
Britse humor, en voorliefde om te gokken 
In the same way that these patients were surprised to have antibodies to COVID19, we 
should NOT be surprised if any protective benefit is mild, or at least transient. 
“If you played the lottery and won £10, you wouldn’t immediately think that you had 
acquired increased natural luck, and used your life savings to buy further lottery tickets. 
“Even those with a positive antibody test, especially those who cannot account for where 
they may have been exposed, should continue with to use caution, social distancing and 
appropriate mask use.” 
En als bij een milde infectie de antilichamen snel weer verdwijnen wordt het moeilijk aan te 
tonen dat je een infectie hebt doorgemaakt. En ben je dan nog wel immuun? En wat 
betekent het voor het vaccin? 
 It also means a negative antibody test now can’t exclude you having had COVID-19 a few 
months ago. And it suggests vaccines will need to be better at inducing high levels of longer 
lasting antibodies than the natural infection or that doses may need to be repeated to 
maintain immunity.” 
 
In het NRC artikel ook een referentie naar een 2 maanden eerder verschenen artikel in de 
NRC (eerder genoemd in journaal van 15 mei): 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/15/helft-mensen-hebben-afweercellen-tegen-
coronavirus-a3999888 
Over antilichamen: 
Maar antilichamen tegen coronavirussen verdwijnen na een paar jaar weer uit het bloed. 

https://www.sanquin.org/nl/nieuws/2020/apr/antistoffen-tegen-het-coronavirus-heel-veel-vragen-en-nog-weinig-antwoorden
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Dat lijkt dus optimistisch. Maar het artikel gaat ook in op de cellulaire immuniteit 
De cellulaire immuniteit biedt waarschijnlijk langduriger bescherming, het virus komt wel 
binnen maar wordt dan effectief bestreden. Die langdurige bescherming zien we 
bijvoorbeeld ook bij de vaccinatie tegen gele koorts. De T-cel-respons is daarna nog 10 tot 
20 jaar meetbaar.” 
Over die cellulaire immuniteit en hoe die gemeten zou kunnen worden verscheen een 
artikel dat ook weer heel gedetailleerd en voor specialisten is geschreven maar ook nu weer 
“behapbaar” gemaakt door Science Media Centre: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-the-immune-
response-to-covid-19s-spike-protein/ 
Duidelijk is dat er nog heel veel onderzoek moet gedaan worden, ook om de ontwikkeling 
van de T en B cellen op termijn na te gaan, om in staat te zijn om voorspellingen te kunnen 
doen over al dan geen immuniteit. En dan ligt deze voorspelling voor de hand: 
“The most effective anti-COVID-19 vaccine is likely to elicit both neutralizing antibodies, and 
a high total antibody titre, and a strong T cell response.” 
 
Ja, dat zou mooi zijn. Hoe is dat bij influenza vaccins? Voor zover ik weet is de eis voor een 
influenza vaccin dat het voldoende antilichamen tegen een bepaalde stam genereert en zijn 
er geen eisen voor cellulaire immuniteit. Nog even gekeken naar de recente literatuur, maar 
het lijkt er niet op dat er veel vooruitgang is geboekt, hoewel de noodzaak om ook naar die 
cellulaire immuniteit te kijken, wel wordt erkend, zie The use of cell-mediated immunity for 
the evaluation of influenza vaccines: an upcoming necessity: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6605831/ 
Het is van influenza vaccins bekend dat de antilichamen opgewekt na injectie vrij snel 
verdwijnen. Dit is de reden dat in Nederland (oktober/begin november) de injectie wordt 
gegeven, om zeker te zijn dat later in het seizoen er nog voldoende titer overblijft. Dat is 
overigens prettig voor de producent, want er zijn andere landen zoals Duitsland die veel 
vroeger willen enten. 
 
Er zijn voor influenza vaccins in het verleden wel pogingen gedaan om specifiek voor de 
cellulaire immuniteit vaccins te ontwikkelen. In mijn journaal van 9 april heb ik daar redelijk 
uitvoerig over geschreven, het virosomale concept.  
De theorie hierachter was dat de gezuiverde “spikes” wel een antilichaam reactie geven, 
maar geen cellulaire immuniteit, en dat dit zou verbeteren door de spikes weer min of meer 
in bolvorm, als een virus, toe te dienen. Dit is, in elk geval bij Solvay Pharmaceuticals niet 
een succes geworden. Bij de huidige vaccins lijkt Novavax met dit concept te komen 
(journaal 26 mei). 
Een betere kans maken de vaccins waarbij een levend verzwakt virus, genetisch 
gemodificeerd zodat het de corona “spikes” maakt, wordt toegediend. Maar het bijwerking- 
patroon zal ongunstiger uit gaan vallen is mijn verwachting. 
 
Stel er komt een goed vaccin, hoe bevorder je dat iedereen dit ook neemt? Ziehier de 
“oplossing” in dit NRC artikel dat Huub mij stuurde. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/13/beloon-corona-vaccinatie-met-meer-vrijheden-
a4005783 
Ben benieuwd hoe je mensen die een injectie hebben gehad kunt onderscheiden bij 
bijvoorbeeld massa meetings. 
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Een flinke portie (middeleeuwse) geschiedenis in 
https://www.newyorker.com/magazine/2020/07/20/how-pandemics-wreak-havoc-and-
open-minds 
Een Italiaans-Amerikaanse vertrekt naar Bologna en doet daar verslag van de lockdown, en 
vergelijkt dit met de pestepidemieën, en komt uit bij Boccaccio en Petrarca. Al vrij snel 
kwam ik bij een advertentie en dacht dat het artikel ten einde was maar toen kwam er nog 
een heel stuk. 
 
Van Huub een overzichtsartikel over nut van ventilatie in Elseviers Weekblad, dat ik als PDF 
meestuur: Hoe belangrijk is goede ventilatie bij de bestrijding van het coronavirus? 
 
Jep de Bie stuurt me een post door van een website die ik nog niet ken, Quora. Dit is een 
vraag- en antwoord website, en ene Franklin Veaux behandelt de vraag wat er zou gebeuren 
als het virus iedereen in de VS zou besmetten. 
https://www.quora.com/How-can-a-disease-with-1-mortality-shut-down-the-United-
States/answer/Franklin-Veaux 
Veaux blijkt van meerdere markten thuis, zo heeft hij ook antwoorden op vragen uit de 
kwantummechanica maar hij behandelt ook relatieproblemen. 
Waar naar mijn mening Helsloot de gevolgen onderschat, gaat dit duidelijk de totaal andere 
kant op. Veaux geeft zelf al aan dat niet elke Amerikaan geïnfecteerd (of ziek) zal raken, en 
een mortaliteit van 1% is ook aan de hoge kant. 
Hij claimt dat voor elke overleden Amerikaan er 19 in het ziekenhuis hebben gelegen. 
Ik heb gekeken naar de jongste RIVM cijfers, het totaal aantal ziekenhuisopnames in 
Nederland tot nu toe is 11.886, en sterfgevallen 6.132. Dat laatste cijfer zijn alleen de 
“officiële” door testen bevestigde gevallen, zodat globaal de verhouding 
ziekenhuisopnames: sterfgevallen 1:1 is. 
De verklaring is niet dat iedereen die in het ziekenhuis terecht komt, overlijdt maar dat 
80plus niet in het ziekenhuis komt. 
 
De VS is het land van de onbegrensde mogelijkheden, zoals blijkt uit deze link gestuurd door 
Huub. Dat Fauci zelf nog niet het bijltje erbij neer heeft gegooid…. 
https://edition.cnn.com/2020/07/13/politics/donald-trump-florida-coronavirus-
reopening/index.html 
 
En ook dit is de VS 
https://www.nytimes.com/2020/07/13/upshot/coronavirus-response-fax-machines.html 
Gebruiken we in Nederland nog de fax? 
 
De wekelijkse cijfers van het RIVM geven ondanks een kleine stijging van het aantal 
besmettingen geen aanleiding tot verontruste commentaren van het RIVM, maar het blijft 
oppassen, zoals in dit goede artikel van Hahn in EW gestuurd door Huub staat beschreven. 
Een stijging van enkele tientallen per dag heeft in sommige landen al een lockdown tot 
gevolg. Zie ook in dit artikel de tweet van Kluytmans: 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/07/afstand-houden-blijft-nodig-tijd-
voor-een-wake-up-call-766464/ 
 

https://www.newyorker.com/magazine/2020/07/20/how-pandemics-wreak-havoc-and-open-minds
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Op het allerlaatst stuurt Menno van Leeuwen mij een artikel (ik stuur het PDF): A New 
Understanding of Herd Immunity, door James Hamblin in The Atlantic 
Bijgaand een heel interessant artikel uit The Atlantic waarin wordt uitgelegd dat schattingen 
over de drempel voor het bereiken van kudde-immuniteit bij een nieuwe ziekteverwekker 
zoals het huidige coronavirus tot heel andere—en lagere—waarden kunnen leiden dan de 
gebruikelijke hoge waarden bij vaccinaties, door heterogeniteit in de populatie wat betreft 
weerstand en transmissie. De inleiding is aardig, maar wat aan de lange kant; ik heb een pijl 
gezet waar het voor mij boeiend werd. 
Ik heb het nog niet gelezen maar de titel is interessant, en met de aanbeveling van Menno 
stuur ik het nu al mee. 
Ook te lezen op het net, zonder de pijl van Menno 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/herd-immunity-coronavirus/614035/ 
  

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/herd-immunity-coronavirus/614035/


306 
 

Coronajournaal 16-18 juli 
 
Na lezing van het artikel A new understanding of Herd Immunity, zonder commentaar 
genoemd de vorige keer, is het zeker waard om hierop terug te komen. 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/herd-immunity-coronavirus/614035/ 
Tot de rode pijl van Menno, alleen te zien op de PDF die ik de vorige keer meestuurde, was 
het inderdaad algemeen bekende stof, hoewel de chaos theorie wel toepasselijk is. Het 
bekende verhaal van de vlinder die een paar keer klapt met zijn vleugels, ergens in China en 
dan aan de andere kant van de wereld een wervelstorm doet ontstaan is wel heel 
toepasselijk met deze toch hele kleine RNA code die een hele wereld op zijn kop zet. 
De animatie die ik lang geleden noemde kwam weer bij me naar boven, kleine 
veranderingen in aannames hebben grote gevolgen. Hier is de animatie nog een keer (even 
doorscrollen naar het filmpje) 
https://www.lewuathe.com/covid-19-dynamics-with-sir-model.html 
 
De essentie van het stuk in The Atlantic is dat het percentage benodigd voor 
groepsimmuniteit wel eens veel lager zou kunnen zijn dan de 60-70% die het meest worden 
genoemd. 
Naast de bekende onbekenden zoals het aantal personen die na besmetting geen 
symptomen ontwikkelen, het niveau van antilichamen en de rol die cellulaire immuniteit 
speelt, en de relatie met herinfectie, wordt veel nadruk gegeven aan een groep in de 
bevolking die zich blijvend aan “social distancing” zal houden. Als we degenen die in 
aanmerking komen voor een influenza injectie bekijken, is dat 1/3 deel van de 
Nederlanders. Als je die mee zou rekenen in de groepsimmuniteit dan zou je een flink eind 
in de goede richting komen. Maar dat past toch niet bij de definitie van groepsimmuniteit 
lijkt me. Als een epidemie stopt omdat een deel van de bevolking min of meer in 
quarantaine gaat kun je toch niet spreken van groepsimmuniteit. 
 
In het stuk worden 2 onderzoeken aangehaald, met de namen Gabriela Gomes en Tom 
Britton. Beide artikelen staan weer vol formules, voor de liefhebbers zijn deze makkelijk te 
vinden. 
De naam Tom Britton, van de universiteit van Stockholm herken ik als degene die de 
Zweedse modellen heeft ontwikkeld. In mijn journaal van 11 mei noem ik hen samen met 
Giesecke, de voorganger van Tegnell. Beiden hadden al eind april voor Zweden de 
groepsimmuniteit verwacht. 
Hoe kan het dat ze er zo naast zaten? 
Voor mij is de verklaring dat beiden een wat zwaar uitgevallen griepseizoen voor ogen 
hadden. Giesecke, in een interview met Lockdown TV, schatte de CFR (Case Fatality Rate) in 
op max. 0,1%, hij had ernstige kritiek op Ferguson (UK) die op 0,8% uitkwam. 
Bij 0,1% zouden de mensen geen grote voorzorgsmaatregelen nemen, en zou het verlopen 
als een griepseizoen en was eind april geen slechte schatting, maar het is anders gelopen. 
De Zweedse bevolking kreeg in de gaten, ook door beelden uit het buitenland, breed 
uitgemeten in het nieuws dat er zoveel aanpassingen in het dagelijks leven kwamen, al dan 
niet door de overheid geadviseerd, dat verspreiding van het virus sterk werd geremd. 
 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/herd-immunity-coronavirus/614035/
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Nog steeds is het onduidelijk wat het juiste percentage is, en het is de vraag of er een goed 
antwoord te geven is, gezien de grote leeftijdsafhankelijkheid, en mate van isolatie van 
risicogroepen. 
In een artikel over de pandemie in New York, waar ca 25% van de bevolking een infectie 
heeft opgelopen, komt de CFR uit op 0,7%. 
https://www.cnbc.com/2020/06/30/roughly-25percent-of-new-york-city-has-probably-
been-infected-with-coronavirus-dr-scott-gottlieb-says.html 
 
Dat de Zweedse aanpak was gebaseerd op een zwaar griepseizoen is ook de mening van Jon 
Pierre, een Zweedse politicoloog: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14494035.2020.1783787 
Het is een lang verhaal, waarbij ook wordt ingegaan op de structuur van de Zweedse 
gezondheidszorg. Hier komt de relatie tussen de griepepidemieën en de corona 
The state epidemiologist Anders Tegnell acknowledged in an interview with Radio Sweden 
on 2 June that ‘if we were to encounter the same disease, with the knowledge we have 
today, we would probably have to implement a strategy about halfway between what 
Sweden did and what the rest of the world did’. 4Thus, the containment strategy was 
designed very early and was presumably designed drawing on evidence from influenza 
pandemics and other previous virus pandemics such as H1N1. With more extensive 
knowledge about the specific behavior of the Coronavirus, Tegnell said, the strategy would 
have included strategically selected sectors of society that would have been locked down for 
some period of time. That sequence of actions echoes what Tegnell’s predecessor as state 
epidemiologist, Annika Linde, advocated; that the public health authorities should have 
imposed a lockdown at a very early stage of the pandemic to gather knowledge about the 
behavior of this particular virus, and only then outline a containment strategy that would 
have responded more efficiently to the pandemic. 
Hoewel de uitgangspunten van het Zweedse beleid, met betrekking tot de ernst van de 
epidemie veel te optimistisch waren, is het nog geen gelopen race: 
The final analysis of Sweden’s strategy to contain the COVID-19 cannot be conducted until 
late 2021, at best. It is still anybody’s guess when societies hit by the pandemic will be able 
to return to normal. The question of what can be learned from this crisis can be answered 
first when in-depth analyses, as well as comparative studies, have been completed. 
 
Lockdown TV heeft een interview met de Zweedse onderzoekster Soo Aleman, die een 
artikel heeft gepubliceerd over T cellen (de “killer” cel). Interessanter dan dat verhaal is dat 
ze ook over het Zweedse beleid praat aan het begin (gematigd positief), en aan het eind van 
het interview hoe het nu in Zweden staat (ook in Zweden veel minder besmettingen nu, zij 
wijdt dit aan toenemende immuniteit van de bevolking en nog steeds de “social distancing”. 
Dat corona toch ook de influenza seizoensperiodiciteit lijkt te volgen noemt ze niet. 
https://www.youtube.com/watch?v=CwQpg62Kflg 
 
Van het instituut waar Spiegelhalter leiding aan geeft komt een overzicht (Engeland en 
Wales) waarbij de sterfgevallen aan corona worden vergeleken met de overige 
sterfgevallen. Het zijn 2 afzonderlijke tabellen, een vergelijking over een heel jaar en over 16 
weken. Het gebruikelijke beeld van de grote leeftijdafhankelijkheid. 
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/coronavirus/covid-19-resources-make-sense-
numbers-test/how-have-covid-19-fatalities-compared-other-causes-death/ 

https://www.cnbc.com/2020/06/30/roughly-25percent-of-new-york-city-has-probably-been-infected-with-coronavirus-dr-scott-gottlieb-says.html
https://www.cnbc.com/2020/06/30/roughly-25percent-of-new-york-city-has-probably-been-infected-with-coronavirus-dr-scott-gottlieb-says.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14494035.2020.1783787
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14494035.2020.1783787
https://www.youtube.com/watch?v=CwQpg62Kflg
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/coronavirus/covid-19-resources-make-sense-numbers-test/how-have-covid-19-fatalities-compared-other-causes-death/
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In Science Media Centre wordt een artikel beoordeeld, dat schat dat tijdens de lockdown ca 
5000 patiënten met een hartinfarct geen hulp hebben ingeroepen. Een schatting is dat dit 
enkele honderden extra sterfgevallen heeft opgeleverd (reactie van Goodacre). 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-suggesting-5000-heart-
attack-sufferers-in-england-did-not-seek-treatment-due-to-the-covid-19-pandemic/ 
De meest opmerkelijke reactie was van Martin, die aangaf dat het mogelijk is dat het aantal 
hartinfarcten tijdens de corona kan zijn afgenomen, omdat het aantal non-corona 
infectieziekten zou zijn afgenomen. Reden: infectieziekten kunnen stollingsproblemen 
geven (zo bezien is de bloedstolling bij corona niet een uniek gegeven). 
https://www.nytimes.com/2020/07/15/science/coronavirus-blood-
type.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200715&instance_id=20343&nl=coronavirus-
briefing&regi_id=124450261&segment_id=33501&te=1&user_id=5e1ffee6bb86fc748c191b
c45461705d 
 
Een mooi artikel uit de New York Times, gestuurd door Niek, dat een hele serie 
behandelingen langs de nu bekende effectiviteitsmeetlat legt, in 6 categorieën, van “strong 
evidence” tot “pseudo science or fraud”. 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-
treatments.html?smid=em-share 
De behandelingen zijn onderverdeeld in antivirale middelen, stimulantia voor het 
immuunsysteem, remmers van het immuunsysteem (“putting out friendly fire”), versterking 
lichaamsfuncties (Buikligging, kunstmatige ademhaling), “undoing the damage” (zoals 
bloedverdunners). Bij de pseudo science/fraud o.a. het innemen van bleekmiddel. 
 
Zoals altijd kan ik het hele journaal weer vullen met mondmaskers. Voor nu een artikel uit 
de VS (gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/national/mask-mandates-catch-on-as-states-businesses-
try-to-bypass-a-toxic-debate/2020/07/15/11035a1c-c6cc-11ea-b037-
f9711f89ee46_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&utm_medium=email&utm
_source=newsletter&wpisrc=nl_headlines 
en, in The Atlantic, 20 foto’s van masker dragende personen tijdens de Spaanse griep: 
https://www.theatlantic.com/photo/2020/07/photos-influenza-masks-1918/614272/ 
 
Dat bloedgroep vergeleken met andere risico factoren geen grote invloed had was eigenlijk 
al wel duidelijk en wordt nu weer bevestigd 
https://www.nytimes.com/2020/07/15/science/coronavirus-blood-type.html 
De kleine verschillen kunnen misschien wel een rol spelen bij het onderzoek naar 
antilichamen en stollingseigenschappen, zaken die per bloedgroep verschillen. 
 
Ook van Niek een achtergrondverhaal hoe Novavax, een bedrijf dat nog nooit een vaccin op 
de markt heeft gebracht, het contract met de VS in de wacht heeft gesleept 
https://www.nytimes.com/2020/07/16/health/coronavirus-vaccine-novavax.html 
 
Het lijkt misschien zo, maar ik ben het niet altijd oneens met Ira Helsloot, en dit stuk uit de 
NRC (geschreven samen met Kramers, hoogleraar medicatieveiligheid, is prima wat mij 
betreft. Het gaat om de commotie rond de paracetamol, en de zwarte deeltjes in Sanquin’s 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-suggesting-5000-heart-attack-sufferers-in-england-did-not-seek-treatment-due-to-the-covid-19-pandemic/
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https://www.washingtonpost.com/national/mask-mandates-catch-on-as-states-businesses-try-to-bypass-a-toxic-debate/2020/07/15/11035a1c-c6cc-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_headlines
https://www.washingtonpost.com/national/mask-mandates-catch-on-as-states-businesses-try-to-bypass-a-toxic-debate/2020/07/15/11035a1c-c6cc-11ea-b037-f9711f89ee46_story.html?utm_campaign=wp_todays_headlines&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_headlines
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plasmazakken. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/16/medicijnen-deze-berichten-
ondermijnen-vertrouwen-in-gezondheidzorg-a4006073 
Vergeleken met andere risico’s zijn die met paracetamol en bloedplasma verwaarloosbaar, 
en de alternatieven schadelijker.  
 
De corona epidemie had al iets van een thriller, daar komen nu de spionageverhalen bij 
(gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/world/uk-us-and-canada-report-russian-cyberspies-may-
be-trying-to-steal-vaccine-research/2020/07/16/d7c0dbd6-c765-11ea-a825-
8722004e4150_story.html 
 
De ontwikkelingen in de wereld is onderwerp van dit artikel in de NRC, gestuurd door Huub: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/15/pandemie-is-nog-lang-niet-over-wordt-erger-en-
erger-a4006051 
Het gaat over India: 
Het dodental is er met 24.000 tot nu toe relatief laag. Hoewel ook dit in werkelijkheid hoger 
zal liggen, is niet duidelijk waarom de Indiase sterfteratio en die van andere armere landen 
zo sterk afwijkt van die in het Westen. 
Vreemd dat de geheel afwijkende leeftijdsopbouw vergeleken met ons niet als factor wordt 
genoemd. 
 
En ook van Huub een artikel uit Elseviers Weekblad, dat ingaat op de stijgende lijn van het 
aantal besmettingen in een aantal Europese landen (waaronder België). 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/07/deze-landen-draaiden-
versoepelingen-terug-is-nederland-volgende-766907/ 
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Coronajournaal 18-19 juli 
 
De foto hieronder is gemaakt op 19 maart, het Kruidvat Lelycentre (Lelystad). Van de 
uitverkochte artikelen heeft het toiletpapier de meeste aandacht gekregen, maar er waren 
ook andere artikelen. 
Van de geneesmiddelen kwam de paracetamol het meest in het nieuws, maar er was 
blijkbaar ook een run op vitamine C). 
 

 
 
Geen wonder dat paracetamol extra in de belangstelling is gekomen, kennelijk wordt nu 
grondstof ingekocht om niet te grote afhankelijkheid te hebben van China en India. Met als 
“bijvangst” grote commotie rond PCA (para-chlooraniline). 
Het begon met dit artikel in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/09/kankerverwekkende-stof-ontdekt-in-partijen-
paracetamol-a4005524 
en op dezelfde dag kwam daar nog eens in de NRC dit artikel overheen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/09/vervuilde-medicijnen-waarom-pepermunt-veiliger-
is-dan-een-chinese-paracetamol-a4005521 
 
Deze zaak heeft zo veel kanten dat ik het lastig vind om er een logisch verhaal van te maken. 
Allereerst iets over vervuiling, wat ik hier niet het goede woord vind. 
Bij een langs chemische weg geproduceerd geneesmiddel is altijd een klein deel afkomstig 
uit het proces, bekend als impurities (onzuiverheden). Je kunt dat niet vervuiling of 
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verontreiniging noemen, zolang die impurities voldoen aan de eisen die bij registratie van 
het geneesmiddel zijn overeengekomen. 
Zodra door bijvoorbeeld onvoldoende schoonmaakprocedures, resten van een ander 
geneesmiddel worden aangetroffen, dan is dat een contaminatie (verontreiniging). 
 
Er lijkt een verschil te zitten in wat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
acceptabel vindt voor een dagelijkse limiet voor PCA, en de EMA, de Europese keurende 
instantie voor geneesmiddelen. 
Op de website van het CBG, het Nederlandse filiaal van de EMA (die trouwens van Londen 
naar Amsterdam is verhuisd) staat een tekst die laat zien welke overwegingen hebben 
geleid tot de grens voor PCA in paracetamol 
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-nieuws-over-veiligheid-van-
medicijnen/nieuws/2020/07/09/veiligheid-paracetamol-staat-niet-ter-discussie 
Bij de productie van medicijnen, onafhankelijk van de manier van produceren, kunnen in zeer 
kleine hoeveelheden andere chemische stoffen ontstaan. Er gelden strenge limieten voor dit 
soort stoffen. Deze stoffen mogen dus wel in paracetamol zitten, zolang het gehalte onder 
de veilige limiet blijft. Voor PCA geldt de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname 
per dag. De batches die NRC en Zembla lieten onderzoeken, vallen ruim onder deze limiet. Bij 
het vaststellen van deze limiet wordt er van de ergste situatie uitgegaan, waarbij iemand 
zijn leven lang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruikt. Deze limiet is 
gebaseerd op een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 
mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken (3 gram 
paracetamol, oftewel 6 tabletten van 500 mg, verkregen zonder doktersrecept). Bij 
kortdurend gebruik is het risico nog vele malen lager. 
 
Wat ik niet wist is dat als er verschil van inzicht lijkt te ontstaan tussen EMA en EFSA, dat 
dan gekeken moet worden of dat verschil gerechtvaardigd is of niet. En dat is in het geval 
van PCA ook gedaan, in een document waar de NRC zelf naar verwezen heeft en dat al 5 jaar 
oud is: 
https://static.nrc.nl/2020/paracetamol/1_Verschillende-posities-EMA-en-EFSA-2015.pdf 
Het verschil in beoordeling heeft te maken met de wijze waarop de maximale dagdosering 
wordt berekend. Bij geneesmiddelen gaat het dan om de dosis die in 50% van de gevallen 
problemen geeft, die wordt dan 100.000 keer verlaagd. 
Bij de EFSA wordt een ander systeem gebruikt, de MoE ofwel de Margin of Exposure. Ik ben 
niet op de hoogte hoe dit werkt, maar dat bij voedingsmiddelen een lagere waarde voor een 
specifieke stof wordt gehanteerd lijkt me niet onlogisch. Waar het bij een geneesmiddel om 
een beperkt aantal impurities gaat, zijn dat er in het geval van voedsel (en drinkwater) veel 
meer, dus een cumulatief effect. Bovendien is door variaties in dieet moeilijk een maximum 
vast te stellen, wat bij geneesmiddelen wel kan. 
Het vreemde van het NRC artikel is dat hoewel de NRC zelf naar het gezamenlijke EMA / 
EFSA document verwijst, daar verder geen woord meer aan vuil wordt gemaakt. 
Voor EMA en EFSA is het verschil in elk geval verklaarbaar en geen probleem: 
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Dat er kritisch wordt gekeken naar paracetamol is niet zo gek, het is niet verstandig het je 
hele leven te slikken maar zal hier en daar wel gebeuren, een paar gram per dag is veel voor 
een geneesmiddel. 
En dat er discussie ontstaat of het gerechtvaardigd is PCA toe te staan terwijl er 
alternatieven zijn zonder PCA is legitiem. Ook die alternatieve syntheseroutes hebben 
trouwens hun impurities, 
Toxicoloog van den Berg in het NRC artikel heeft nog een paar argumenten om op te passen 
Extra voorzichtigheid is volgens Van den Berg geboden omdat héél veel mensen 
paracetamol gebruiken en omdat paracetamol vrij verkrijgbaar is. „Gebruikers slikken soms 
meer dan de aanbevolen maximale dosis per dag. Dan is het ook volgens de EMA-richtlijn 
mis. 
Wat dat laatste betreft, die overdosering is een veel groter risico dan de PCA. Dit staat er in 
het Farmacotherapeutisch Kompas 
Hogere doseringen dan aanbevolen brengen het risico van zeer ernstige leverbeschadiging 
met zich mee. 6 gram kan al leverbeschadiging geven, na chronisch gebruik is bij 3–4 gram 
per dag al leverschade gemeld. Klinische klachten en symptomen van leverbeschadiging 
(incl. cholestatische, cytolytische (= hepatocellulaire) of fulminante hepatitis, leverfalen) 
worden doorgaans pas na 2 dagen (max. 4–6 dagen) na toediening waargenomen. 
 
Van veel stoffen is niet goed bekend wat de schadelijke effecten kunnen zijn. Dat dit bij PCA 
anders is heeft te maken met een insecticide, waar PCA een afbraakproduct van is. Toeval is 
dat ik dat insecticide, diflubenzuron merknaam Dimilin goed ken. Het is ontwikkeld in de 
jaren 70 door (toen) Philips Duphar, en was de eerste van een heel selectief insecticide, in 
elk geval wat toen als selectief werd gezien. Het werkt op de chitine vorming van insecten, 
en is daarom niet giftig voor andere organismen. In die goede oude tijd moesten alle 
insecten nog dood. We hadden toen ook Roxasect – ook van mijn bedrijf, toen: Roxasect 
doodt elk insect. Nog steeds te koop bij het Kruidvat. 
Hier het verhaal van de ontdekking van Dimilin: 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/een-milieuvriendelijke-insecticide/ 
In de jaren 90 verkocht Solvay de gewasbeschermingsmiddelen activiteit (Boekesteyn, ’s 
Graveland, met het lab en proeftuin ging naar Natuurmonumenten, het lab is nu 
bezoekerscentrum). 
Ik ben Dimilin uit het oog verloren maar het blijkt dat het nog steeds wordt gemaakt en 
gebruikt, in Nederland bijvoorbeeld voor de appels- en perenteelt, en Noorwegen en Chili 
voor de zalm (tegen zalmluis). Vandaar dat in het gezamenlijke EMA / EFSA statement ook 
de diergeneeskundige tak van de EMA heeft meegedaan. 
De toekomst voor diflubenzuron is onzeker, juist vanwege PCA. Zo heeft de EFSA in 2015 
een review op een review uitgevoerd (Peer review on the review of the approval of the 
active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA): 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/een-milieuvriendelijke-insecticide/
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https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4222 
Peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron 
regarding the metabolite PCA  
Kennelijk was er reden om de review nog eens over te doen. 
In elk geval was de producent niet blij met dit kritische rapport, en heeft een proces 
aangespannen tegen publicatie (eigenlijk: voor schadevergoeding) maar heeft dit verloren 
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/eu-life-sciences-1-efsa-
publication-of-unredacted-conclusion-on-diflubenzuron-review/ 
Dit is wel de reden geweest om de toegestane hoeveelheid diflubenzuron in zalm van 1000 
naar 10 microgram terug te brengen 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1881&from=EN 
 
De A van PCA staat voor aniline, en dat is de basis geweest voor de Duitse 
kleurstoffenindustrie, die weer als basis diende voor de Duitse geneesmiddelindustrie. 
Zie Toine Pieters, De benzeenrevolutie in de farmacie: Van gaslicht naar kleurstoffenchemie 
en farmaceutische chemie dat ik als PDF meestuur (paracetamol zie voetnoot 15). 
Rond 1890 werd paracetamol klinisch onderzocht, maar op grond van een bijwerking werd 
verder onderzoek stopgezet. Opvallend is dat deze bijwerking – patiënten werden snel 
blauw - niet werd veroorzaakt door paracetamol zelf maar door een “impurity”. Pas rond 
1950 kwam het als pijnstiller op de markt. Fenacetine, rond dezelfde tijd ontdekt als 
paracetamol had lang de voorkeur, maar nadat fenacetine nierkanker bleek te veroorzaken 
werd paracetamol populair. 
Mijn schoonvader slikte dagelijks vele tabletten Saridon en dat is hem uiteindelijk fataal 
geworden. 
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Coronajournaal 20-22 juli 
 
Lange tijd waren de RIVM berichten niet echt spannend, maar nu komt er een kentering. 
https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-besmettingen-COVID-19-neemt-toe 
Zowel Nieuwsuur als Op1 waren weer gevuld met zorgelijke officials zoals Bruls, Kluytmans 
en de Gouw. 
Voor een klein deel zal de stijging van het aantal besmettingen te maken hebben met meer 
testen (het Trump argument), maar nadat er een dieptepunt was van 0,6% van de personen, 
daadwerkelijk positief na een test, is dit gestegen naar ca 1%. Nog altijd een percentage 
waar veel landen van zouden willen dat ze het haalden maar toch heel duidelijk een signaal. 
Zoals verwacht, zoals nu het RIVM meldt, geldt het met name de jongeren, maar ook hun 
ouders. 
Zolang het bron- en contactonderzoek de stijging kan bijhouden blijft het onder controle, 
maar de geringe bereidheid om zich te laten testen (of lichte symptomen die niet worden 
herkend) vormt een probleem. 
Kluytmans (dacht ik) vond de clusters een probleem, maar bij clusters is het bron-en 
contactonderzoek, hoewel veel werk, overzichtelijker dan wanneer hetzelfde aantal 
besmettingen “random” over het land zouden zijn verdeeld lijkt me. 
De regionale verschillen die we eerder hebben gezien, blijven grotendeels hetzelfde, met 
heel lage aantallen besmettingen in de Noordelijke provincies (inclusief Flevoland). Zo 
langzamerhand zou er meer bekend moeten worden wat hier de verklaring voor is. De 
analyse waar de besmettingen vandaan komen schiet tot nu toe erg tekort wat mij betreft. 
 
In Tubantia (AD) een uitgebreid verhaal over de GGD ingestuurd door Huub, Bron- en 
contactonderzoekers merken versoepeling: ‘Er zijn mensen met 50 nauwe contacten’. Zie 
PDF. Arnold Bosman is nog niet onder de in druk van de resultaten 
Ook de resultaten liggen onder vuur. In juni bleken zo’n 3300 mensen positief. Daarvan zijn 
er 420 opgespoord door bron- en contactonderzoekers: nog geen 13 procent. Epidemioloog 
Arnold Bosman, voorheen werkzaam bij zowel GGD als RIVM, noemt dat aantal ‘een punt 
van zorg’: ,,Meer dan 85 procent van de besmettingen heeft buiten het gezichtsveld 
plaatsgevonden.’’ 
 
Ook in de Tubantia en ingestuurd door Huub een interview met de Twentse hoogleraar 
Lohse die al vanaf het begin aandacht heeft gevraagd voor de aerosols: Twents onderzoek 
wijst uit: mondkapjes in kroeg ‘absoluut noodzakelijk’. Zie PDF. Zie ook mijn journaal van 29 
mei. 
In tegenstelling tot Maurice de Hond vindt hij de 1,5 meter wel degelijk belangrijk, en levert 
hij kritiek op dezelfde krant. Daarbij legt hij ook een grote verantwoordelijkheid bij de 
media, die volgens hem geen ruimte moeten geven aan mensen die maar wat roepen. 
Bedenkelijk vond hij bijvoorbeeld het artikel in Tubantia met twee specialisten van 
ziekenhuis MST die afstand nemen van de 1,5 m samenleving. „Je kan rare en niet 
gefundeerde ideeën niet dezelfde aandacht geven als gefundeerde wetenschappelijke 
resultaten”, stelt hij. Zie ook mijn journaal van 16 mei 
 
Meer testen, bijvoorbeeld ruimer rond een besmettingshaard zou een mogelijkheid zijn, 
zeker als er eenvoudiger tests komen. Van Huub een mooi overzichtsartikel uit de NRC: 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/17/vergroot-de-pakkans-van-het-virus-snel-veel-en-
vaak-testen-a4006229 
 
Positieve geluiden over de rapportage van het fase 2 onderzoek van het “Oxford vaccin” 
bijvoorbeeld in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/coronavaccin-doet-wat-men-ervan-verlangt-
immuunsysteem-op-scherp-weinig-bijwerkingen~b34d6ed9/ 
Hier het oorspronkelijke artikel in The Lancet 20 juli: 
Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a 
preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext 
Toevallig (?) op dezelfde dag ook de resultaten van Sinovac: Immunogenicity and safety of a 
recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years 
or older: a randomised, double-blind, placebo controlled, phase 2 trial’ 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31605-6/fulltext 
De berichten in zowel NRC als Volkskrant zijn terecht minder lovend over het Chinese 
vaccin, omdat de immuunrespons duidelijk achterblijft bij die proefpersonen (liefst 50 % ) 
die een hoge dosis antilichamen hadden tegen de virus “carrier”, in het geval van Sinovac 
een humaan verzwakt verkoudheidsvirus. Bij het Oxford vaccin gaat het om een chimpansee 
virus, waar minder dan 1% antilichamen tegen had. 
 
Hoewel zeker het Oxford vaccin goede resultaten heeft gegeven, zowel wat betreft 
antilichamen als T cellen, ben ik wat minder enthousiast dan de meeste commentaren. 
Redenen daarvoor zijn de bijwerkingen, die dan misschien niet ernstig zijn, maar wel heel 
veel voorkomen. Deel van de proefpersonen bij het Oxford onderzoek kreeg standaard 
paracetamol tegen koorts en pijn, dat was niet voor niets 
Een ander punt is dat mag worden verwacht dat de immuunrespons bij ouderen duidelijk 
lager zal zijn. Bij het Oxford vaccin was de maximale leeftijd 55, en geen uitsplitsing in 
leeftijdscategorieën. Bij Sinovac was die uitsplitsing er wel, 3 groepen, tot 45, 45-55 en 55-
65. Hier werd een groot leeftijdsverschil gevonden. De getallen staan in een aparte bijlage, 
zie appendix 6 voor de antilichamen en appendix 8 voor de T cellen: 
https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S0140-6736(20)31605-6/attachment/ef971a01-
a648-4890-9fbf-09be76a9643d/mmc1.pdf 
 
Van het Science Media Center mag worden verwacht dat ze in elk geval het Oxford vaccin 
bespreken, en inderdaad, beide vaccin resultaten worden door maar liefst 9 experts 
gereviewed. 
Britse trots komt duidelijk naar voren, 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-two-vaccine-candidate-studies-a-
phase-1-2-trial-of-the-university-of-oxfords-chadox1-vaccine-candidate-and-a-phase-2-trial-
of-chinas-ad5-vectored-covid-19-vaccin/ 
Over de bijwerkingen wordt algemeen vrij laconiek gedaan. 
Voor een goed vergelijk van de resultaten tussen deze 2 vaccins, maar ook andere, zou er 
meer eenheid moeten komen in de analysemethoden. Ook waren er vragen hoe lang een 
voldoende immuunrespons blijft gehandhaafd, waarbij het trouwens nog onduidelijk is wat 
een voldoende immuunrespons is. 
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Maarten Keulemans in de Volkskrant gaat in op argumenten van degenen die denken dat 
het virus al weg is of vinden dat de maatregelen tot nu toe overtrokken zijn 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-het-virus-eigenlijk-al-weg-en-andere-
dwarse-ideeen-over-corona-langs-de-wetenschappelijke-meetlat~bd36c5b0/ 
Een overtuigend verhaal wat mij betreft. 
 
Goed nieuws (6 stuks) hier in een artikel van de Washington Post dat Huub mij stuurde. 
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/07/14/need-some-good-news-about-
covid-19-here-are-six-reasons-optimism/ 
Het is van de directeur “Healthy Buildings” van Harvard, dus niet zo verrassend dat hij de 
uitkomst van de aerosol discussie als één van de 6 noemt, met natuurlijk de vaccin- en 
geneesmiddel-ontwikkeling. Verder o.a. de komst van nieuwe snelle testmethodes voor 
thuisgebruik. 
 
In het volgende verhaal over de schilder Rafaël lijkt corona er met de haren bijgesleept. Dat 
aderlaten in de meeste gevallen niet werkt is geen verrassing: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/21/renaissanceschilder-rafael-had-geen-syfilis-maar-
corona-achtige-longziekte-a4006559 
Ik wist niet dat Paus Leo X een olifant genaamd Hanno had 
Paus Leo X was, net als de meeste inwoners van Rome, ontroostbaar. Toen hij het nieuws 
hoorde, schijnt hij naast het dode lichaam te hebben geknield, Rafaëls handen te hebben 
gekust en in tranen uitgebarsten te zijn. Zo verdrietig was hij niet geweest sinds de dood van 
zijn geliefde olifant Hanno, die nog zes jaar daarvoor door Rafaël was geportretteerd. 
 
In de NRC een verhaal over corona maatregelen bij 15 bedrijven: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/20/oefenen-en-worstelen-met-de-anderhalve-meter-
op-kantoor-a4006490 
Wat mij vooral opvalt is hoe laag de kantoorbezetting is, van 5-30% en dat dan toch nog 
zoveel problemen zijn om de regels vast te houden. 
 
Geen wonder dat dan ook het openbaar vervoer nog steeds maar 50% is van wat het vorig 
jaar was. De fiets is in populariteit gestegen, maar ook de auto. Voor veel mensen is die 
verandering blijvend (zeggen ze nu): 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/openbaar-vervoer-lijdt-het-meest-onder-
het-veranderde-reisgedrag~bf6d5a52/ 
 
In de Volkskrant een artikel over een Nederlands onderzoek naar de combinatie van 
dexamethason en tocilizumab bij patiënten met een cytokine storm. 
Dat dexamethason werkt was al aangetoond in een Britse studie, dit onderzoek voegt 
tocilizumab toe als dexamethason onvoldoende effect heeft 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/combinatie-van-twee-bestaande-middelen-lijkt-
sterfte-aan-corona-op-ic-s-te-doen-kelderen~b3b7331f/ 
Een goede controlegroep ontbrak, zoals de onderzoekers zelf toegeven 
Als de resultaten, zoals nu is gebeurd, worden beoordeeld aan de hand van patiënten die 
eerder op de ic hebben gelegen, kan het zijn dat de vergelijking niet helemaal klopt. De 
onderzoekers erkennen dat zelf ook: de controlegroep bestond uit patiënten die in de 
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eerste hectische weken van de epidemie op de ic lagen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt 
dat zij bij aankomst al zieker waren 
En binnenkort komt de fabrikant, Roche, wel met de resultaten waarbij een controlegroep 
gelijktijdig heeft meegedaan. Even afwachten dus. 
De NY Times noemt tocilizumab ook in een update van de “drug and treatment tracker” met 
een aantal andere, en geeft het “tentative or mixed evidence” 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-treatments.html 
 
Ook voor vaccins is er een tracker 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html 
 
Jan Kluytmans wordt hier in. het zonnetje gezet (gestuurd door Huub) 
https://www.nu.nl/weekend/6065116/arts-behoedde-brabantse-zorg-voor-coronagolf-je-
doet-wel-eens-iets-goed.html?redirect=1 
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Coronajournaal 23-24 juli 
 
Van Astrid een grafiek van de oversterfte in Zweden. Een veel minder stijle piek omhoog die 
veel langer op hoger niveau blijft (ook in Engels te lezen, even doorscrollen) 
https://emanuelkarlsten.se/antalet-doda-2020-hittills-ett-tiotal-over-snittet-per-dag/ 
 
En een site om te kijken of Zweden het economisch beter doet dan Nederland 
https://www.scb.se/en/ 
 
In de UK een debat over de invloed van wetenschap en politiek over en weer (gestuurd door 
Niek). Vergelijk met de BSE (gekke koeienziekte): 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/23/bias-science-bse-coronavirus-
crisis?CMP=share_btn_link 
 
Van Huub een genuanceerd verhaal over een mogelijke 2de golf 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/22/pas-achteraf-blijkt-of-dit-de-tweede-golf-is-
a4006739 
 
Van Huub 2 artikelen uit Elseviers Weekblad 
Mondkapje? Avondklok? Of toch lokale lockdown? Deze opties heeft kabinet 
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/07/mondkapje-avondklok-
of-toch-lokale-lockdown-deze-opties-heeft-kabinet-768021/ 
en 
Wordt het coronavirus minder krachtig? 
https://www.elsevierweekblad.nl/uncategorized/achtergrond/2020/07/wordt-het-virus-
zwak-211854w/ 
 
Van Jep een verhaal over de problemen met de beschermingsmiddelen 
https://www.solopartners.nl/nieuws/het-echte-verhaal-over-tekorten-pbm-komt-nu-naar-
buiten-een-overzicht/?s=09 
 
Een interview met Helsoot op BNR radio 
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10414864/corona-aanpak-ira-helsloot-hoogleraar-
besturen-en-veiligheid 
 
Een toepasselijke, uitgestelde tentoonstelling in museum Boerhaave 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/17/in-museum-boerhaave-hangt-een-zweem-van-
smetvrees-a4006266 
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Coronajournaal 25–28 juli 
 
De wekelijkse RIVM cijfers gaven zoals verwacht een toename van het aantal gevonden 
besmettingen, maar de groei lijkt er toch wat uit te zijn, en het aantal positief getesten blijft 
op 1,0% staan. Al met al wel een goede waarschuwing, en dat sommige GGD’s nu al in de 
problemen komen met het bron-en contact onderzoek geeft wel te denken. 
Dit is ook gesignaleerd in een Volkskrant artikel 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-zijn-er-klaar-voor-klaar-om-weer-te-laat-te-
zijn~be29c7c1/ 
en in Trouw (gestuurd door Huub) 
https://www.trouw.nl/binnenland/de-zorg-zet-zich-schrap-ik-vraag-me-af-of-we-een-
tweede-ronde-wel-aankunnen~b8f40c4f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
Van diverse kanten kreeg ik een artikel uit de BMJ, met positieve geluiden over mondkapjes 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - 
inbox/FMfcgxwJXCCfnJrmzGmbhdwcdCQRcvzh?projector=1&messagePartId=0.1 
Het is breed opgepakt, zoals bij het Science Media Centre (3x positief, 1x bedenkingen): 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-review-study-looking-at-whether-
evidence-suggests-face-coverings-could-lead-to-a-false-sense-of-security/ 
en ook de Volkskrant (Keulemans) heeft het opgepakt 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-vraag-word-je-onvoorzichtig-met-een-
mondkapje-op~b7754f36/ 
en ook Gommers neemt tegenwoordig een mondkapje mee 
https://www.ad.nl/rotterdam/ic-arts-gommers-schrikt-van-duitsers-tijdens-vakantie-in-
zeeland-ik-stop-voortaan-een-mondkapje-in-mijn-zak~a9537906/ 
 
En ook in de NY Times een positief artikel over mondkapjes (gestuurd door Niek) 
https://www.nytimes.com/2020/07/27/health/coronavirus-mask-protection.html 
 
Dit lijkt me de discussie zo langzamerhand te beslechten in het voordeel van de 
mondkapjes. Vreemd trouwens dat er nu nog steeds geen vrije beschikking is over 
mondkapjes die echt werken, zoals de FFP2. We hebben straks eerder een vaccin dan echt 
beschermende mondkapjes. 
 
Een interessant interview met de Zweed Tegnell bij Lockdown TV. Hij relativeert de 
“alleingang” van Zweden, geeft eerlijk toe dat het virus hem diverse keren heeft verrast, en 
dat hij ook niet alles zeker weet. Hij schat de CFR (case fatality rate) nog steeds wat 
conservatief in (0.1-0.5%) en vergelijkt het met een forse griepgolf. Gezien het aantal 
sterfgevallen klopt het, maar dat is dan wel ten koste gegaan van maatregelen die bij een 
griepgolf nooit zijn genomen. 
Overigens is hij geen voorstander van mondkapjes (zie eind van het interview), maar toen 
had hij nog niet het BMJ artikel kunnen lezen 
https://www.youtube.com/watch?v=xh9wso6bEAc 
 
Een rapport uit de UK over de invloed van overgewicht op corona 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/903770/PHE_insight_Excess_weight_and_COVID-19.pdf 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-zijn-er-klaar-voor-klaar-om-weer-te-laat-te-zijn~be29c7c1/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-zijn-er-klaar-voor-klaar-om-weer-te-laat-te-zijn~be29c7c1/
https://www.trouw.nl/binnenland/de-zorg-zet-zich-schrap-ik-vraag-me-af-of-we-een-tweede-ronde-wel-aankunnen~b8f40c4f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/de-zorg-zet-zich-schrap-ik-vraag-me-af-of-we-een-tweede-ronde-wel-aankunnen~b8f40c4f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXCCfnJrmzGmbhdwcdCQRcvzh?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXCCfnJrmzGmbhdwcdCQRcvzh?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-review-study-looking-at-whether-evidence-suggests-face-coverings-could-lead-to-a-false-sense-of-security/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-review-study-looking-at-whether-evidence-suggests-face-coverings-could-lead-to-a-false-sense-of-security/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-vraag-word-je-onvoorzichtig-met-een-mondkapje-op~b7754f36/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-vraag-word-je-onvoorzichtig-met-een-mondkapje-op~b7754f36/
https://www.ad.nl/rotterdam/ic-arts-gommers-schrikt-van-duitsers-tijdens-vakantie-in-zeeland-ik-stop-voortaan-een-mondkapje-in-mijn-zak~a9537906/
https://www.ad.nl/rotterdam/ic-arts-gommers-schrikt-van-duitsers-tijdens-vakantie-in-zeeland-ik-stop-voortaan-een-mondkapje-in-mijn-zak~a9537906/
https://www.nytimes.com/2020/07/27/health/coronavirus-mask-protection.html
https://www.youtube.com/watch?v=xh9wso6bEAc
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903770/PHE_insight_Excess_weight_and_COVID-19.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903770/PHE_insight_Excess_weight_and_COVID-19.pdf


320 
 

Ook weer gereviewed door Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-phe-report-on-excess-weight-and-
covid-19/ 
Diepgravende commentaren. 
Ik zag gisteren Boris Johnson op TV reclame maken voor een gezond gewicht. 
 
Van Jep een artikel over groepsimmuniteit, die al bij 10-20% bereikt zou zijn. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160762v1 
Ik heb alleen de abstract gelezen, en zie dat ze daar ook de “exposure” meenemen. Als een 
aanzienlijk deel van de bevolking de afstandsbeperking in acht neemt kom je tot lage 
percentages, dat is begrijpelijk, zie journaal van 16-18 juli. 
 
Op de valreep van Huub deze link naar een artikel in Trouw, interview met Kluytmans. Zeer 
de moeite waard, zie zijn commentaar over de verpleeghuizen, “paniekvoetbal” van experts, 
wachttijden bij teststraten enz. 
https://www.trouw.nl/zorg/jan-kluytmans-de-eigenwijze-microbioloog-die-in-brabant-
alarm-sloeg-maakt-zich-opnieuw-zorgen-het-virus-wordt-waarschijnlijk-
efficienter~b5317a5b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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Coronajournaal 29 juli-1 augustus 
 
Het RIVM (en de regering) is toch niet “om” wat betreft de mondkapjes, ondanks 
https://www.containmentnu.nl/articles/oproep-aan-omt-stop-met-het-traineren-van-
containment 
Actiegroep Containment Nu, een tegenwicht tegen Viruswaanzin, heb ik al wel eens eerder 
in het journaal vermeld. 
Het beste verhaal waarom nu niet algemeen wordt gekozen voor mondkapjes in de publieke 
ruimte vind ik bij nu.nl: 
https://www.nu.nl/coronavirus/6067744/waarom-omt-nu-geen-mondkapjesplicht-
adviseert-maar-wellicht-later-alsnog.html 
Een rapport uit Noorwegen dat de basis zou zijn van het besluit ligt weer onder vuur, maar 
op zich begrijp ik de redenering dat invoering maar een enkele besmetting zou voorkomen. 
Waarom zou trouwens een rapport uit Noorwegen nodig zijn? Wat ik begrijp van het bron- 
en contactonderzoek komt de helft van de besmettingen uit de familiesfeer en als je daarbij 
de privé feestjes en bars bijtelt dan houden we niet veel over voor besmettingen via de 
publieke ruimte. 
Ik begrijp dat zo’n 80% zich niet laat testen bij klachten, week geleden was dat nog hoger. 
Een paar procent meer laten testen heeft meer effect dan verplichte mondkapjes. 
Tot nu toe was het probleem dat de mondkapjes vooral bescherming bieden aan 
omstanders. Maar van Huub begreep ik dat er nu voldoende KN95 (de Chinese FFP2) 
maskers te koop zijn, dus iedereen die zich graag beschermt heeft nu die mogelijkheid. 
Een satirische bijdrage in de mondkapjesdiscussie van “De Speld” (gestuurd door Jep de Bie) 
https://speld.nl/2020/07/31/rivm-belgie-test-mondkapjes-nederland-is-de-controlegroep/ 
En hier de grote Volkskrant mondkapjes test 
https://www.volkskrant.nl/de-gids/kappen-nou-de-grote-volkskrant-
mondkapjestest~be4670af/ 
En hier een korte ingezonden brief (Volkskrant) 
Mondkapjes 
Als de straat roept om mondkapjes, waarom zie je dan nauwelijks mondkapjes op straat? 
 
Ook vandaag (1 augustus) blijft de mondkapjesdiscussie “hot”. Uit het NRC commentaar 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/01/verwarrende-boodschap-kabinet-draagt-niet-bij-
aan-overtuigingskracht-a4007588 
Het mondkapje is uitgegroeid tot de metafoor voor de verwarring rond de 
coronamaatregelen. Helpt het kapje of helpt het juist niet? Moet het kapje op, of moet het 
juist niet? Een eenduidige opvatting is er niet. Gebrek aan duidelijke richtlijnen heeft ertoe 
geleid dat het aanvankelijk steeds meer aanwezige mondkapje langzaam maar zeker weer 
uit het Nederlandse straatbeeld is verdwenen. Een paradoxale ontwikkeling want anderzijds 
lijkt de roep in de maatschappij om het dragen van mondkapjes juist toe te nemen. Maar 
om daar als individuen ook zelf toe over te gaan is blijkbaar wat anders. Het is voer voor 
psychologen. 
Nee, een eenduidige opvatting over het nut van mondkapjes is er niet. Dat is er al niet vanaf 
de Spaanse griep, en dat zal nog wel een tijd zo duren. Het OMT stelt: 1,5 meter is nodig en 
waar dat niet kan zet je een mondkapje op. Als het in de Kalverstraat zo druk is dat die 1,5 
meter niet gehandhaafd kan worden dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om een 
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mondkapje te eisen. Dat helpt in elk geval tegen de drukte (de winkeliers zijn er niet blij 
mee). Ik weet niet waarom dat een verwarrende boodschap is. 
En dat de mondkapjes voor een groot deel uit het straatbeeld zijn verdwenen heeft te 
maken met de kans dat je het virus oploopt. Als in Lelystad zoals nu, al wekenlang niemand 
positief test is de kans wel erg klein dat je tegen iemand oploopt die besmet is. Zo 
paradoxaal is een vermindering van het aantal mondkapjes in elk geval in Lelystad niet. 
 
In diezelfde NRC wordt aangegeven dat de meeste besmettingen juist niet in de openbare 
ruimte plaatsvinden 
Angst en walging in coronatijd ervaren veel mensen vooral in de openbare ruimte. 
Tegelijkertijd vinden de meeste besmettingen in de thuissituatie plaats, laat bron- en 
contactonderzoek al weken zien. Het waren vooral barbecues, begrafenissen, 
bijeenkomsten en feesten met familie en vrienden die vorige week tot 1.329 nieuwe 
bevestigde coronagevallen leidden in Nederland. 
De tweedeling in de maatschappij lijkt nu een feit, zoals ook uit de titel blijkt van dit NRC 
verhaal 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/31/na-de-feestvakantie-kan-oma-beter-niet-worden-
geknuffeld-a4007524 
 
Van Mart van Lieburg kreeg ik het boek “Virussen en verkoudheid” van ene dr J.M Adams, 
een Amerikaanse arts. Het is een vertaling van “Viruses and colds” en is uit 1969. In 
tegenstelling tot de titel gaat het ook over polio, mazelen enz., maar toch wel opmerkelijk 
dat een deel van het boek is gewijd aan verkoudheidsvirussen. Op pag. 76 staat een verhaal 
over de waarde van “gezichtsmaskertjes”. 
Kennelijk was het ruim 50 jaar geleden in Tokio al normaal om deze te dragen. De schrijver 
ziet de waarde er niet van in, hoewel “in zekere zin werken deze maskertjes preventief 
omdat een ander gewaarschuwd is”. Zie PDF. 
 
Door het interview met Kluytmans – die laconiek stelde dat iedereen die dat wil een 
mondkapje kan dragen - werd het me duidelijk dat ik de brief van 4 deskundigen, waaronder 
Arnold Bosman, aan de regering had gemist 
http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m62375fde0e777a27005f202d1a000000.60245
6333e665efbb7d8e4c046624851/nos/docs/230720adviesbriefnieuwsuur.pdf 
Het was duidelijk dat voor Kluytmans deze brief niet had gehoeven, alleen de grote 
instroom via Schiphol was voor hem nieuw. Maar de in de brief gesignaleerde lange 
doorlooptijden bij de GGD waren ook voor hem onverteerbaar. 
Via de brief kom ik weer bij een (Europese) instantie die ik niet ken 
https://www.ecdc.europa.eu/en 
Hier staan o.a. richtlijnen voor werken in verpleeghuizen, treinvervoer en cruiseschepen. 
 
Positief nieuws van Janssen Vaccines Leiden (Johnson&Johnson). Proeven op apen kwamen 
nog beter uit dan bij het Oxford vaccin 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nederlands-vaccin-beschermt-apen-tegen-corona-
en-is-klaar-voor-de-volgende-stap-mensproeven~b9345854/ 
Wat een beetje is ondergesneeuwd is dat de Janssen techniek in elk geval deze maand een 
(Europees) geregistreerd vaccin heeft opgeleverd (Ebola), wat zeker een voordeel is 
vergeleken met andere vaccin ontwikkelprogramma’s 
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https://www.biopharma-reporter.com/Article/2020/07/06/Janssen-Ebola-vaccine-gets-
European-approval 
 
Het Russisch vaccin schijnt er – met de nodige geheimzinnigheid - ook aan te komen. Ik zou 
er niet mijn geld op inzetten: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/russen-pronken-met-eigen-coronavaccin-
een-spoetnik-moment~b6c3794d/ 
 
In de NY Times een aerosol verhaal 
https://www.nytimes.com/2020/07/30/opinion/coronavirus-aerosols.html?smid=em-share 
Crux van het verhaal is dat aerosols belangrijker zouden zijn voor besmetting dan de 
druppels. Alleen zal Maurice de Hond er niet blij mee zijn omdat die aerosols juist dichtbij 
een probleem vormen 
I agree that long-range transmission by aerosols probably is not significant, but I believe 
that, taken together, much of the evidence gathered to date suggests that close-
range transmission by aerosols is significant — possibly very significant, and certainly more 
significant than direct droplet spray. 
The practical implications are plain: 
Social distancing really is important. It keeps us out of the most concentrated parts of 
other people’s respiratory plumes. So stay away from one another by one or two meters at 
least — though farther is safer. 
Wear a mask. Masks help block aerosols released by the wearer. Scientific evidence is also 
building that masks protect the wearer from breathing in aerosols around them. 
 
David Spiegelhalter blikt terug (gestuurd door Jep de Bie) 
https://plus.maths.org/content/communicating-corona-crisis 
Now we have an estimate of around 20,000 deaths, which I think is very plausible. My own 
guess for some time has been that it would be between 5,000 and 20,000 deaths. If it's at 
the lower end of this range then it's like a moderate flu year! Flu kills 6,000 to 8,000 on 
average every year, and in a bad year it's between 13,000 and 15,000. The difference with 
flu is that cases tend to be spread over time, it's not as severe a disease as COVID-19, and 
that it doesn't attract any publicity at all. 
Tamelijk verbazend dat hij nu ook met een “bad year” griep verhaal aankomt, wat 
dodenaantal betreft. Hij vergeet dat er nogal wat maatregelen genomen zijn om het aantal 
sterfgevallen te beperken, als dat niet zo was dan was ook de corona “spread over time”. En 
het jaar is nog niet voorbij… 
 
Roelf Backus meldt de aankoop van remdesivir door de Europese Unie. 
Net als met de Mexicaanse griep, 63 miljoen euro dit keer...wordt gezegd. 
Zo van: '...je moet toch wat...' 
Voorlopig is 63 miljoen “klein bier” voor de hele Unie wanneer het wordt vergeleken met de 
uitgaven voor de (mogelijke) vaccins. 
https://www.nu.nl/coronavirus/6067439/eu-koopt-voor-63-miljoen-aan-remdesivir-voor-
behandeling-coronapatienten.html 
 
Een achtergrondverhaal in de NRC over de ontwikkeling van de app 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/29/iedereen-mocht-meebouwen-aan-de-
coronamelder-a4007348 
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Coronajournaal 2–4 augustus 
 
De RIVM cijfers van de afgelopen week moeten nog komen maar de hoop en de 
verwachting dat ook het corona virus deze zomer met vakantie zou gaan is nu wel voorbij. 
Jan Kluytmans bij Op1 kreeg min of meer het verwijt dat hij dit niet heeft zien aankomen. Hij 
verschuilde zich niet achter de mitsen en maren die hij vast wel eens naar voren heeft 
gebracht, maar zei ronduit dat het hem ook had teleurgesteld, en dat de voortgaande daling 
na een hele serie versoepelingen achteraf een na-ijlend effect is geweest van de lockdown. 
Maar hij zei ook dat dit het eerste seizoen is dat we met corona te maken hebben. 
Ik had zelf ook gehoopt dat het virus zich nu rustig zou houden, maar wat er in andere 
landen gebeurde was al niet hoopgevend. In de VS leek het nog dat juist door hoge 
temperaturen mensen binnen gingen zitten met de airco aan, maar net als in Nederland lijkt 
ook besmetting buiten een belangrijke oorzaak. 
Jan Kluytmans maakte zich met name zorgen over de illegale feesten die worden 
georganiseerd, waarbij als iemand positief test, deze niet wil zeggen wie zijn contacten 
waren: het wordt gezien als verklikken. 
Dat wordt een dilemma, toestemming geven voor feesten, waarbij als het mis gaat, wel 
goed bron- en contactonderzoek mogelijk is, dan wel alles verbieden met de kans dat er 
veel onder de radar gaat. 
 
In mijn vorig journaal had ik de referentie naar een interview op BNR met Ira Helsloot dat ik 
nu pas afluisterde. Het is in een serie van 5, interviewster Diana Matroos interviewde de 
“Big Five” met o.a. ook Marion Koopmans en Sjaak de Gouw. Alweer ruim 2 weken geleden 
dus deels al weer ingehaald door de actualiteit. 
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10415542/corona-aanpak-mieke-boon-hoogleraar-
wetenschapsfilosofie 
Na het interview met de Gelderlander is het interview met Helsloot geen verrassing. Zijn 
uitspraak dat het aantal corona doden minder is dan de griepepidemie van 2017/2018 werd 
opgepikt door de interviewster die daar alle andere gasten mee confronteerde. Met name 
de Gouw en Koopmans wisten daar wel raad mee. Waarbij Koopmans (als opvolger van 
Osterhaus) opmerkte dat zij ook 10.000 griepdoden niet echt wilde accepteren. 
Bij Koopmans bracht de interviewster zelfs een uitspraak van de voorganger van Osterhaus, 
Masurel uit 1968 ter sprake, die stelde (bij de Hong Kong griep) dat dit helemaal niets 
bijzonders was, en dat de mensen die stierven een paar maanden later toch zouden 
overlijden. Deze uitspraak is wel in tegenspraak met zijn grote verdiensten voor het 
influenza onderzoek, inclusief zijn ijveren voor een vaccin. 
En geeft mij de gelegenheid om een artikel van hem te noemen, en aansluitend 2 van Mart 
van Lieburg over de historie van de griep. 
https://nvmg.nl/app/uploads/2020/04/masurel-vanlieburg_influenza_1986-1987.pdf 
 
Direct aan het begin van het interview met Marion Koopmans kwam aan de orde waaraan 
zij zich had gestoord. Afgezien van de gebruikelijke hate-mail (zo zou zij aan het hoofd staan 
van een pedofielennetwerk) was dat het commentaar van mensen aan de zijlijn, die menen 
dat alleen hun mening de juiste is, en geen twijfel kennen. 
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Het verbod om bezoek te ontvangen in de verpleeghuizen heeft veel commotie gegeven. 
Een verrassend geluid komt van een medewerker uit die sector, die aangeeft dat veel 
demente bejaarden nooit bezoek ontvangen 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-veel-demente-bewoners-kregen-
voor-de-lockdown-al-weinig-bezoek~b9743cd1/ 
Alle verontwaardiging over de lockdown van verpleeghuizen wekte de indruk dat heel 
Nederland stond te popelen om op bezoek te komen, maar veel bewoners krijgen zelden 
bezoek. Soms door eigen schuld – als je je hele leven een asshole bent geweest, moet je niet 
verwachten dat er iemand bij je op de koffie komt in het verpleeghuis – maar de meeste 
families hebben gewoon geen tijd. Kleine kinderen en een drukke baan, dat soort smoesjes. 
Er zijn bewoners die al járen geen bezoek hebben gehad. Nooit kijkt er iemand naar deze 
mensen om, maar nu er een keer een goede reden is om níet op bezoek te komen, noemen 
mensen het onmenselijk dat verpleeghuizen geen bezoek mochten toelaten. Als bewoners 
met dementie voor zichzelf konden opkomen, hadden ze misschien wel geprotesteerd 
tegen het opheffen van de lockdown. Het is wrang om, als je zelf nooit bezoek krijgt, met 
corona besmet te raken via het bezoek van de buurvrouw. 
 
In een artikel in de Volkskrant wordt betoogd dat besmetting via oppervlakten niet 
waarschijnlijk is. De proeven die daar op wijzen zijn gedaan met onwaarschijnlijk hoge virus 
“loads”. Al eerder had de CDC deze mogelijkheid al gerelativeerd, zie mijn journaal van 23 
mei. Het lijkt ook op influenza is mijn ervaring, wij hadden indertijd ook moeite met de 
“recovery” (je brengt virus aan op oppervlakten, en probeert ze dan terug te vinden voordat 
je met schoonmaken en desinfectie begint). 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoogleraar-winkelwagentjes-soppen-sloeg-nergens-
op~b183cdef/ 
Maar er is nog zoveel onduidelijk. Het lijkt erop dat er flink wat mensen zijn die niet ziek 
worden, hebben die misschien een lichte infectie doorgemaakt, bijvoorbeeld via zo’n 
contactoppervlak? En hebben die dan meer weerstand bij een volgende misschien 
zwaardere infectie? 
 
Van Roelf Backus een verhaal van Simon Rozendaal over de verminderde CO2 uitstoot 
vanwege de lockdowns in de diverse landen. Dat dit nog niet heel veel oplevert is niet echt 
een verrassing, wat mij betreft: 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/06/les-lockdown-verlagen-co2-is-
extreem-moeilijk-205334w/ 
 
Van Jep de Bie een stuk dat gaat over de Europese samenwerking om tot goede vaccindeals 
te komen. 
https://www.euronews.com/2020/08/01/once-a-covid-19-vaccine-is-found-what-happens-
next 
Interessant, met een verwijzing naar het Europese strategie document over dit onderwerp. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-
covid19_en.pdf 
Misschien niet helemaal toevallig dat de eerste echte deal is afgesloten met Sanofi, een 
Frans bedrijf. 
https://www.euronews.com/2020/07/31/coronavirus-eu-strikes-vaccine-deal-with-sanofi-
to-reserve-300-million-doses 
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Ook interessant te lezen hoe ook het registratieproces zal worden versneld. Zolang het gaat 
om uitstel van de vertaling van de dossiers in de 27 Europese talen zal dat niet zo’n 
probleem zijn 
 
In de winter krijgen we waarschijnlijk niet alleen een verhoogde corona besmetting maar 
ook komt dan de influenza weer. De mogelijke gevolgen van beide (en ook nog eens RSV) 
worden behandeld in het artikel in The Guardian dat Menno van Leeuwen mij stuurde 
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/19/what-happens-when-flu-meets-covid-
19 
In aansluiting daarop: In de UK wordt nagedacht over de komende scenario’s, voor de 
winter, waarbij meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn geen algemene lockdown maar dat 
met name de risicogroepen zullen zich moeten wapenen 
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/08/01/elderly-may-asked-stay-home-ministers-
blueprint-avoid-new-lockdown/ 
en 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-media-reports-of-a-government-
exercise-looking-at-potential-future-covid-19-pandemic-scenarios-and-responses/ 
Overigens ziet het UK beleid op dit moment er niet erg coherent uit 
https://edition.cnn.com/2020/08/03/uk/covid-capital-of-europe-reopens-amid-confusion-
and-chaos-intl-gbr/index.html 
Boris Johnson pleit voor afvallen maar de Big Macs krijgen 50% subsidie blijkt, 
 
Dat de toediening van dexamethason ook weer zijn bijwerkingen kan hebben (zoals andere 
infecties die opkomen) is niet zo verrassend, maar dat dit ook een nematode kan zijn leert 
een artikel dat Jaap Dik mij stuurde 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769100 
 
UV stralen doden virussen maar zijn ook voor ons niet zo prettig. Als je ze tegen het plafond 
richt dan is dat voor ons prettig, maar helpt het ook? Voor corona is het niet uitgezocht, 
voor TBC wel (op hamsters): 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/02/het-licht-dat-virussen-doodt-a4007686 
UV-C-luchtreiniging heeft zich bewezen als methode om de verspreiding van tuberculose te 
temperen. „De kans op besmetting daalt met 80 procent, blijkt uit onderzoek met 
hamsters”, zegt Ter Stege. Die beestjes zijn erg gevoelig voor tbc, weet hij. Op basis van 
zulke onderzoeken stelt een recent WHO-rapport dat UV-C-luchtreiniging aan het plafond 
effectiever is dan ventilatie, als het gaat om preventie van verspreiding van tbc bij 
verplegend personeel. 
Ik heb het WHO rapport bekeken en ook het onderzoek met de hamsters. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/9789241550512-eng.pdf 
Wat opvalt in het WHO rapport is dat het wetenschappelijk bewijs van alle maatregelen om 
besmetting van medisch personeel te voorkomen (mondkapjes, ventilatie, UV noem maar 
op) heel zwak is. Voor UV is dat dan nog het minst het geval door het hamster onderzoek. 
Het onderzoek ziet er goed uit, maar in de ruimte met patiënten waren fans geïnstalleerd 
zoals je ziet in de tropen (het is een Zuid Afrikaans onderzoek). Die fans geven een goede 
menging van lucht, van boven tegen het plafond met onder, maar als je die fan niet hebt? 
Een goede ventilatie lijkt me dan toch echt belangrijker. 
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Overigens ook wel weer ter relativering: per jaar krijgen 10 miljoen mensen TBC en sterven 
1,5 miljoen. 
 
Een mooi artikel in de NY Times over maskers tijdens de Spaanse Griep gestuurd door 
Menno van Leeuwen. Weinig veranderd blijkt maar weer: 
https://www.nytimes.com/2020/08/03/us/mask-protests-1918.html 
 
Een Belg, Tom Lanoye, kijkt lichtelijk ironisch naar Nederland 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/04/mondkapjes-bezorgd-bericht-voor-een-nuchter-
volkje-a4007820 
 
Inderdaad leveren de RIVM cijfers niet zo veel nieuws op. Verdubbeling van het aantal 
gevonden besmettingen bij ongeveer gelijk aantal testen betekent ook een stijging van 1 
naar 2% van het aantal “treffers”. 
Belangrijkste nieuws wat mij betreft is de aangekondigde persconferentie van Rutte en de 
Jonge op donderdag. Deze komt van Huub 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/04/kabinet-overweegt-regionale-maatregelen-na-
zorgwekkende-coronacijfers-a4007838 
Heel opvallend de concentratie van de gevallen in de grote steden. 
Dagelijks controleer ik de cijfers van Lelystad, die zien er nog steeds geruststellend uit, 2 
besmettingen de afgelopen 3 weken. Almere ligt dichterbij Amsterdam, en daar zijn de 
afgelopen dagen de aantallen gestegen. Ik kijk ook naar Brabant, daar zou je in elk geval een 
begin van groepsimmuniteit mogen verwachten. Daar lijkt het niet op. 
Interessant is het in dit verband om de ontwikkeling in Zweden te volgen, voorlopig is daar 
geen sprake van een stijging 
https://www.demorgen.be/nieuws/terwijl-veel-landen-te-maken-krijgen-met-tweede-golf-
neemt-aantal-besmettingen-in-zweden-duidelijk-
af~bbdfd32d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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Coronajournaal 5-8 augustus 
 
Een opmerkelijk interview met Roel Coutinho, vrijdag bij Op1. 
Opmerkelijk omdat hij als voorganger van van Dissel vrij nadrukkelijk kritiek uitoefende op 
het OMT. 
Voordat hij daarop inging kwam eerst de GGD als onderwerp langs, waar hij betrekkelijk 
mild op reageerde. Het maakt toch niet een sterke indruk wanneer in een rapport wordt 
gesteld dat je als GGD klaar bent om dagelijks ruim 2400 bron- en contactonderzoeken op te 
starten, en dat je dan al bij 25% van die capaciteit het niet meer aan zou kunnen: 
https://www.zorgictzorgen.nl/wp-content/uploads/2020/05/GGD-GHOR-
Nederland_Opschalingsplan-Bron-en-Contactonderzoek-COVID-19.pdf 

 
 
Bij de scenario’s is rekening gehouden met een ondergrens van 2% besmette gevallen bij 
het testen, en dit is vrij snel naar <0.5% gegaan, en toen (neem ik aan) is ook capaciteit bij 
de GGD’s afgeschaald. Achteraf natuurlijk niet erg verstandig bij een virus dat zich 
exponentieel in de bevolking kan vermenigvuldigen, maar ook ingegeven door de 
verwachting dat het in de zomer allemaal wel mee zou vallen, zoals ikzelf ook had gedacht. 
Verder is ingeschat dat het BCO 5 uur zou duren, wat nu, in Rotterdam in elk geval, 12 uur 
blijkt te zijn. Daar is van tevoren toch flink voor gewaarschuwd, de WHO rekent met die 12 
uur. 
Opvallend is dat de andere GGD’s, waar vaak helemaal niets te doen is zoals in Friesland, 
niet zó kunnen bijspringen dat het BCO normaal kan worden uitgevoerd. Net zo 
onbegrijpelijk als een zieke luchtverkeersleider in Eindhoven oorzaak is van het platleggen 
van het vliegverkeer daar. Terwijl in Lelystad 24 luchtverjkeersleiders zitten duimen te 
draaien. 
In het GGD rapport staat  
Wanneer een regio de vraag niet meer aan kan, wordt er -als onderdeel van het intelligente 
opschalingsmodel- opgeschaald naar de landelijk in te richten faciliteit van waaruit de bron- 
en contactonderzoeken worden uitgevoerd. Regionale GGD’en kunnen hier gebruik van 
maken wanneer de vraag hoger is dan hun eigen BCO-capaciteit. De exacte procedures, 
governance en samen- werking wordt verder uitgewerkt. 
Kennelijk is het opschalingsmodel niet zo intelligent dat de problemen in Amsterdam en 
Rotterdam konden worden ondervangen. Saskia Baas, directeur GGD Rotterdam lichtte dit 
toe bij Op1: het bijspringen gebeurt wel bij het nabellen, maar het arbeidsintensieve werk 

https://www.zorgictzorgen.nl/wp-content/uploads/2020/05/GGD-GHOR-Nederland_Opschalingsplan-Bron-en-Contactonderzoek-COVID-19.pdf
https://www.zorgictzorgen.nl/wp-content/uploads/2020/05/GGD-GHOR-Nederland_Opschalingsplan-Bron-en-Contactonderzoek-COVID-19.pdf
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aan het begin kan niet worden uitbesteed. Gevolg va het personeelsgebrek is dat een deel 
van de positief getesten zelf hun contacten moeten gaan informeren. 
Coutinho reageerde daar opvallend mild over, en gaf aan dat dit bij de seksueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA’s) ook wel gebeurde, en redelijk goed werkt. Hij zei het 
niet, maar ik kan me voorstellen dat dit voor corona, bij de illegale feestjes, waarbij de 
positief geteste persoon de organisator en medefeestgangers niet wil “verlinken”, ook zou 
kunnen werken. 
Veel harder daarentegen was zijn reactie op de maatregelen van de regering en het OMT. 
Wat betreft de maatregelen, deze vond hij te vrijblijvend, zoals het testen op Schiphol (moet 
je verplichten) en de mondkapjes (moet je landelijk invoeren). Juridische bezwaren zag hij 
niet. 
Als die juridische bezwaren er inderdaad niet zijn (?) zou ik testen op Schiphol verplichten. 
Mondkapjes landelijk verplichten zou mij te ver gaan, in grote delen van Nederland is er 
niets aan de hand. Dat je in Amsterdam op de Albert Cuyp wel een mondmasker op moet en 
op de Dappermarkt niet is moeilijker uit te leggen. Als Amsterdam en Rotterdam een 
verhoogd risico vormen dan een uniform beleid per stad. 
Opvallend was zijn commentaar – eigenlijk zelfs oproep – richting RIVM om sneller beleid 
aan te passen aan nieuwe inzichten. Bij infectieziekten is het erg lastig om 100% 
wetenschappelijk bewijs te leveren of bepaalde maatregelen effectief zijn. Ook de 1,5 meter 
is niet wetenschappelijk bewezen volgens Coutinho. En bij die nieuwe inzichten moet je ook 
kijken naar het buitenland, als overal in Europa mondkapjes verplicht zijn is het moeilijk uit 
te leggen wanneer je dat in Nederland niet doet. 
 
Precies op tijd, net nu ik begin te denken dat mondkapjes werken komt via Huub een 
verhaal voorbij van Stine Jensen, die Rosanne Hertzberger in de vakantie als columniste 
vervangt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/onze-cultuur-ontbeert-traag-hedonisme-a4008222 
Zij is nu in Denemarken, haar “thuisland” en meldt daar opgewekt dat er geen 
mondkapjesplicht is. Daarmee Lanoye (en ook Coutinho) tegensprekend. Terwijl 
Denemarken ongeveer de laagste besmettingsgraad heeft van Europa. 
Verder lees ik dat ze in Denemarken wat minder moeilijk doen als het gaat om benoemen 
van bevolkingsgroepen wanneer er problemen zijn met besmettingen (veel Somaliërs). 
Een stuk van Philip van Tijn in Elseviers Weekblad gestuurd door Huub werpt ook het licht 
op een risicogroep 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/het-covid-19-virus-treft-iedereen-
maar-toch-vooral-de-moslims-
769314/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_
code=y7IltCkGbrpSGFD1yhAt 
Dat van Tijn het niet zo opheeft met de orthodoxe islam is duidelijk, maar dit dan 
vergelijken hoe goed het Joodse geloof het doet, met niet door laten gaan van Pesach vind 
ik niet zo sterk. Geen groot verschil tussen orthodoxe joden, christenen en moslims als het 
om corona gaat, wat mij betreft. Zeker niet als ik me nog de TV uitzending van de orthodoxe 
joden in Jerusalem herinner. 
Ik zie 2 groepen met verhoogd risico op besmetting, die natuurlijk weer anderen kunnen 
besmetten: de orthodoxen, waar ik ook de anti-vaxers onder reken, inclusief Maurice de 
Hond die tegen de 1,5 meter is, en de “sociaal zwakkeren”, een verzamelterm voor 
laagopgeleiden, allochtonen met achterstand in taal e.d. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/onze-cultuur-ontbeert-traag-hedonisme-a4008222
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/het-covid-19-virus-treft-iedereen-maar-toch-vooral-de-moslims-769314/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=y7IltCkGbrpSGFD1yhAt
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/het-covid-19-virus-treft-iedereen-maar-toch-vooral-de-moslims-769314/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=y7IltCkGbrpSGFD1yhAt
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/het-covid-19-virus-treft-iedereen-maar-toch-vooral-de-moslims-769314/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=y7IltCkGbrpSGFD1yhAt
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/het-covid-19-virus-treft-iedereen-maar-toch-vooral-de-moslims-769314/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=y7IltCkGbrpSGFD1yhAt


331 
 

Terecht voegt Huub, die ik daarover mail, daar de jongeren aan toe. 
 
De besmetting in Maassluis, naar buiten gebracht woensdag door de Volkskrant, heeft ook 
de NY Times gehaald, met commentaar van Maurice de Hond: 
Mass infection at a retirement home came through the ventilation system, a Dutch report 
finds. A leaked report by the Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment seems to support the theory that the coronavirus can be transmitted through 
the air. The case, in Maassluis, in the western Netherlands, is one the clearest examples of a 
warning by 239 experts that the virus is airborne. 
The report, published on Wednesday by the Dutch newspaper De Volkskrant and 1Vandaag, 
a current-affairs show, focused on a retirement home where in June almost an entire ward 
of patients was infected. 
Despite wearing face masks continuously except for lunch breaks, 18 staff members were 
also infected. When a newly installed air-ventilation system was inspected, the health 
authorities found large quantities of the virus on the mesh covering air intake and extraction 
units and in its filters. 
“There is simply no other explanation possible, this is how everybody there got infected, all 
at the same time, through aerosols,” said Maurice de Hond, a data specialist who has long 
criticized the Dutch health authorities for ignoring spread through aerosols. “We need to 
realize this before autumn comes and more people will gather indoors.” 
It is unclear why the Dutch National Institute for Public Health and the Environment has kept 
its findings secret, but it did tacitly adjust the guidelines for ventilation, according to De 
Volkskrant. Three days after the report was released internally, the organization started 
publicly advising to “avoid recirculation of air in spaces where several people are present, 
and refresh the air as often as possible.” 
 
Dat ventilatie toch wel een rol kan spelen is niet meer zo’n verrassing, wel verrassend dat 
het nog maar zó weinig is aangetoond dat dit bericht de NY Times heeft gehaald. Dit staat er 
in de Volkskrant: 
Tussen 23 en 26 juni raakten in verpleeghuisafdeling De Tweemaster 17 van de 21 bewoners 
besmet met het covid-19-virus. Zes van hen overleden. Ook 18 medewerkers kregen het 
virus, terwijl het personeel chirurgische mondneusmaskers droeg, behalve tijdens de pauzes. 
Toen er desondanks abrupt zo veel besmettingen onder het personeel plaatsvonden terwijl 
aanvankelijk maar één patiënt was besmet, werd het ventilatiesysteem in de 
gemeenschappelijke huiskamer onderzocht. Op het gaas van de airco-unit en in filters van 
vier ventilatiekasten werd vervolgens het virus in hoge waarden aangetroffen. 
Ik heb een heel andere vraag n.a.v. dit voorval. Hoe is het mogelijk dat in een 
gemeenschappelijke huiskamer 21 bewoners en 18 medewerkers kunnen zijn. Een 
gemeenschappelijke huiskamer met 21 bewoners is geen huiskamer meer zou ik zeggen. Ik 
dacht dat het zou gaan om 4 huiskamers, gezien 4 ventilatiekasten. 
Achter het stuk van de Volkskrant staat de interne notitie (?) van het RIVM, en het gaat echt 
om 1 ruimte met een wat merkwaardig ventilatiesysteem. De waarschijnlijke “index” (zo 
heet kennelijk de “aanstichter” had al klachten op 17 juni en werd pas op 26 juni positief 
getest, na 2x negatief. Het is (was?) een mobiele patiënt die weinig afstand hield. Verder is 
het personeel niet tussen 23 en 26 juni getest maar de week erna. Alles bij elkaar niet een 
echt stevige casus voor de aerosolen. 
Ik ben heel benieuwd naar het rapport. 

https://www.rivm.nl/en
https://www.rivm.nl/en
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vertrouwelijk-rivm-rapport-ventilatiesysteem-verspreidde-virus-in-verpleeghuis~bdc4943d/
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
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Ook van Huub een artikel in Tubantia (AD) over een Nederlands viroloog, Vincent Munster, 
die bij het Amerikaanse CDC werkt. 
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-amerika-waakt-een-nederlandse-viroloog-over-ons-
vaccin-het-ziet-er-goed-
uit~a19bc30f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharin
g_web 
Hij is betrokken bij het onderzoek van het Astra (Oxford) vaccin dat ook Nederland heeft 
gekocht, en hij heeft al eens in de NY Times van 27 april gestaan (test op makaken), 
https://www.nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-vaccine-update-
oxford.html 
Hij is positief over het vaccin, en heeft meteen ook een aantal meningen over Nederland. 
Zo verbaast hij zich over de mondkapjesdiscussie in Nederland, wat wel ironisch is om te 
horen uit Trump-land. En ook de vaccinindustrie in Nederland is teloorgegaan vindt hij, 
maar daar heb ik het al eens over gehad. Ik heb nog even gekeken, maar voor het 
griepvaccin, toch qua aantallen het grootste vaccinproduct, en nu met een record vraag, is 
de VS volledig afhankelijk van 3 buitenlandse bedrijven (2 Europees, GSK en Sanofi, en 1 
Australisch, Seqirus (onderdeel van CSL). Seqirus is de vaccintak, overgenomen van Novartis, 
dus eigenlijk ook Europees. 
https://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccines.htm 
Dat ze nog steeds multidose hebben met thiomersal (kwik) voor het reguliere griepvaccin 
verbaast me wel. 
 
Van Huub een artikel in De Morgen, interview met Osterhaus, zie PDF, geeft niet veel 
nieuwe inzichten. Osterhaus pleit al langer voor een strengere aanpak. 
 
Ook van Huub een artikel over besmettingen op scholen 
https://www.trouw.nl/binnenland/net-als-de-scholen-weer-bijna-opengaan-duiken-studies-
op-over-besmette-kinderen~b091f3d0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Ik ben zelf bezig om te kijken naar de ontwikkeling van het aantal besmettingen per 
leeftijdscategorie, en dan lijkt het in de categorie 0-10 jaar nauwelijks een probleem maar 
van 10-20 jaar wel degelijk. Ik kom daar nog op terug. 
  

https://www.tubantia.nl/binnenland/in-amerika-waakt-een-nederlandse-viroloog-over-ons-vaccin-het-ziet-er-goed-uit~a19bc30f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-amerika-waakt-een-nederlandse-viroloog-over-ons-vaccin-het-ziet-er-goed-uit~a19bc30f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-amerika-waakt-een-nederlandse-viroloog-over-ons-vaccin-het-ziet-er-goed-uit~a19bc30f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-amerika-waakt-een-nederlandse-viroloog-over-ons-vaccin-het-ziet-er-goed-uit~a19bc30f/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-vaccine-update-oxford.html
https://www.nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-vaccine-update-oxford.html
https://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccines.htm
https://www.trouw.nl/binnenland/net-als-de-scholen-weer-bijna-opengaan-duiken-studies-op-over-besmette-kinderen~b091f3d0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/net-als-de-scholen-weer-bijna-opengaan-duiken-studies-op-over-besmette-kinderen~b091f3d0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Coronajournaal 9–10 augustus 
 
Zoals in mijn vorige journaal gemeld, ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van de 
epidemie in de verschillende leeftijdscategorieën (eigenlijk in de risicogroepen, maar 
behalve de leeftijd is die onbekend in elk geval voor mij). 
Toen er nog onvoldoende kon worden getest was het aantal ziekenhuisopnames de beste 
voorspeller of de gezondheidszorg het aan zou kunnen (voor ic bedden bijvoorbeeld) en 
voor het aantal sterfgevallen. Met voor mijn gevoel te veel aandacht voor de sterfgevallen. 
Nu er voldoende kan worden getest, en het aantal ziekenhuisopnames zo laag is gaat alle 
aandacht uit naar het aantal besmettingen. Logisch, maar de “vertaling” naar het aantal 
ziekenhuisopnames is naar mijn mening waar het om gaat. Doel is niet volledige uitroeiing 
van het virus, maar zorgen dat het virus zodanig onder controle kan worden gehouden dat 
de gezondheidszorg het aankan, de reguliere zorg doorgang kan vinden. Al denkt niet 
iedereen daarover hetzelfde. 
Voor mij is interessant hoe de ontwikkeling van het aantal besmettingen zal zijn in de 
risicogroepen (alleen leeftijdscategorieën zijn dus haalbaar). Hieronder de meest recente 
opgave (in de wekelijkse RIVM rapportage) van leeftijd en ziekenhuisopname. 

 
Als het gaat om te bepalen welke categorieën van belang zijn in de gaten te houden als het 
om ziekenhuisopnames gaat, zou mijn keus zijn vanaf 50 jaar: Bijna 90% van de 
ziekenhuisopnames betreft deze categorie. 
 
Tegenwoordig levert de wekelijkse rapportage van het RIVM staafdiagrammen op van het 
aantal besmettingen per 10 jaar leeftijdscategorie, maar ik vind de tabel bij een 
eerdergenoemde site, die gebruik maakt van de RIVM gegevens overzichtelijker (naar 
beneden scrollen in het hoofdmenu): 
https://www.bddataplan.nl/corona/ 
Week 0 is de afgelopen week, die is onvolledig omdat de positieve testen gevonden in die 
week niet per se in die week worden geteld: 
Positief getest, relatieve kleuring is per regel (periode van 7 dagen). Bron: OSIRIS, daarin 
vinden historische correcties plaats en heeft de vermelde datum betrekking op de 1e 
ziektedag (indien onbekend: labuitslag, indien onbekend: GGD-melding). Dus mensen die 
vorige week ziek werden en deze week getest zijn, kunnen in de tabel bij vorige week staan. 

https://www.bddataplan.nl/corona/
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Gemiddelde leeftijd is o.b.v. getoonde aantallen en de ondergrens van de leeftijdsgroep + 5 
(dus 5, 15, ... 95). 
 

 
 
In mei/juni is een duidelijke verschuiving te zien in het aantal besmettingen, van oud naar 
jong, maar dat is een vertekening omdat per 1 juni ieder de mogelijkheid had zich te laten 
testen. 
Het is daarom beter te kijken naar de datum waarop de gemiddelde leeftijd zich begint te 
stabiliseren, en dat is half juni, wanneer de gemiddelde leeftijd ca 40 jaar wordt (eind maart 
was die nog boven de 60). Vanaf half juni blijft de gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar 
schommelen. 
Als we kijken naar 0-9 jaar dan is duidelijk dat daar het aantal positief getesten laag is en 
laag blijft, maar dat van 10-19 jaar het aantal zeker niet is te verwaarlozen. En dan zal 10 
nog niet meetellen, maar 19 zeker wel. Wanneer we de grens op 15 jaar stellen dan is het 
interessant te vergelijken in hoeverre de categorie 15-50 jaar zich verhoudt tot 50 plus, 
zowel wat aantal besmettingen als aandeel in de bevolking. Ik heb het uitgerekend, niet zo 
ingewikkeld, 50 plus is verantwoordelijk voor ca 30% van de positieve testen, en het aandeel 
in de bevolking wanneer we tot 15 jaar niet meetellen is ruim 50%, zie CBS cijfers 
https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=308BE - /CBS/nl/dataset/7461bev/table 
Dus de jongeren zijn oververtegenwoordigd wat betreft positieve testuitslagen, maar de 
stijging van de laatste weken is zeker niet alleen te wijten aan de jongeren, zoals dat ook is 
te zien aan de gemiddelde leeftijd. 
Conclusies trekken wat betreft de werkelijke graad van besmetting blijft lastig want het 
hangt ook af van de testbereidheid en de wijzigingen daarin in de tijd bij de diverse 
leeftijden. 
 

https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=308BE#/CBS/nl/dataset/7461bev/table
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Waarom al dat rekenwerk? Voor mij is de motivatie om te zien in hoeverre een verband te 
ontdekken vaIt in het aantal besmettingen bij 50 plus, en de ziekenhuisopnames. Er zit een 
vertraging in van 1-2 weken voordat besmettingen zich “vertalen” naar ziekenhuisopnames 
maar vooralsnog lijkt het mee te vallen. Mijn interesse gaat dus de komende weken vooral 
uit naar de ziekenhuisopnames en de 50 plussers. 
 
Van zowel Huub als Jep de Bie kreeg ik een artikel waarbij een professor (Theo Vos) een 
voorspelling doet die mij doet denken aan de Enkhuizer almanak, die pretendeert het weer 
voor een heel jaar te kunnen voorspellen: 
https://www.trouw.nl/wetenschap/zonder-mondkapjes-gaat-nederland-rond-26-
november-weer-op-slot~b642d199/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Volgens Vos is er een soort wetmatigheid waarbij rond de 8 doden per dag, per miljoen 
inwoners er strenge maatregelen worden genomen. 
Hoe hij dit heeft bepaald is mij niet duidelijk, in Nederland was het met name het 
overstromen van de ziekenhuizen in N Brabant die de alarmbellen deed afgaan, en zo was 
het volgens mij in Lombardije ook. In landen als Denenmarken en Noorwegen hebben ze die 
8 doden zeker niet afgewacht. Hij schijnt een artikel aan The Lancet aangeboden te hebben, 
dus maar even afwachten of het door de “peer review” komt. 
 
Zondagavond 3 uur lang Jaap Goudsmit, een uitzending die zowel van Volkskrant als NRC 
terecht heel lovende commentaren kreeg. 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/viroloog-jaap-goudsmit-bracht-in-zomergasten-
een-ontnuchterende-ode-aan-het-ongewisse~b9133e5b/ 
en 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/10/zomergast-jaap-goudsmit-schetst-een-pijnlijk-
eerlijk-beeld-van-de-wetenschap-a4008352 
Toch even gekeken wanneer ik Goudsmit heb genoemd, het was zeker niet altijd positief. 
Op 29 maart, 2 en 4 mei, 4 en 6 juni heb ik hem genoemd, en inderdaad, niet altijd positief. 
Vaak noemde hij zaken die misschien wel zin zouden hebben maar domweg in de beginfase 
niet konden omdat de spullen er niet waren. Of een opmerking als alle Dam betogers van 
tevoren testen en dan kijken wat ervan komt. Zijn pleidooi voor preventie vond ik wel weer 
heel goed. 
Zondagavond hield hij zich verre van kritiek op OMT en regering, in de Volkskrant stond het 
zo 
hij was hier niet voor de boude uitspraken, ook niet voor kritiek op collega’s of 
overheidsbeleid. De keren dat hij aanschoof bij een talkshow om over het virus te praten, 
waren niet allebei bevallen.  
Gokje: Goudsmit doelde op zijn optreden bij Op1, waar zijn opvattingen werden 
platgeslagen. 
Uitgebreid kwam de affaire Buck aan de orde, zie mijn journaal van 6 juni, dat hem naar 
eigen zeggen 10 jaar heeft gekost om daar overheen te komen, en uiteindelijk hem heeft 
doen besluiten om van de universiteit over te stappen naar de industrie. Voor mij was dat 
een interessant onderdeel omdat hij aangaf dat bij de industrie kwalitatief beter onderzoek 
wordt uitgevoerd. Ik denk te weten hoe hij dat bedoelt: een onderzoek zoals hij dat met het 
preparaat van Buck had uitgevoerd zou in de industrie, met afdelingen die zich specifiek met 
kwaliteitszorg bezighouden, nooit zo zijn gepubliceerd. 

https://www.trouw.nl/wetenschap/zonder-mondkapjes-gaat-nederland-rond-26-november-weer-op-slot~b642d199/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/wetenschap/zonder-mondkapjes-gaat-nederland-rond-26-november-weer-op-slot~b642d199/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/viroloog-jaap-goudsmit-bracht-in-zomergasten-een-ontnuchterende-ode-aan-het-ongewisse~b9133e5b/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/viroloog-jaap-goudsmit-bracht-in-zomergasten-een-ontnuchterende-ode-aan-het-ongewisse~b9133e5b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/10/zomergast-jaap-goudsmit-schetst-een-pijnlijk-eerlijk-beeld-van-de-wetenschap-a4008352
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/10/zomergast-jaap-goudsmit-schetst-een-pijnlijk-eerlijk-beeld-van-de-wetenschap-a4008352
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In de universitaire wereld gaat het om grote namen die zich veel kunnen veroorloven, voor 
mij is psycholoog Diederik Stapel daarvan het duidelijkste voorbeeld maar ook in de 
medische hoek zijn er diverse affaires geweest. 
Ik kom hier nog op terug, ik wil het interview nog terugkijken, want hij had ook een 
opmerking dat de snelheid waarmee nu het vaccin wordt ontwikkeld noodzakelijkerwijs 
concessies in veiligheid betekenen. Maar dat moet ik wel even checken, maar dat kan pas 
vanaf woensdag geloof ik. 
 
Een tijd terug werd dagelijks een zogenaamd precies aantal overlijdens vermeld, ondanks de 
grote variatie vanwege administratieve redenen. 
Nu is dat overgenomen door het aantal besmettingen, met waarschijnlijk minder 
administratieve problemen, maar meer beïnvloed door het aantal metingen. Omdat de 
oproep van Rutte heeft geleid tot meer testen, is het percentage positief getesten een 
betere maatstaf. Maar even wachten op morgen. 
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Coronajournaal 11–13 augustus 
 
Bij het begin van de pandemie dacht ik nog dat het vergelijkbaar zou zijn met een “slecht” 
griepseizoen als 2017/2018. Wie nu nog de vergelijking maakt, en aangeeft dat het aantal 
overlijdens tot nu toe die van dat seizoen niet overschrijdt (daarmee de suggestie wekkend 
dat het vergelijkbaar is), daar heb ik grote moeite mee. Voor wie mijn journaals heeft 
gevolgd zal dat geen verrassing zijn. De Tweede Kamer briefing van van Dissel leek een 
plaatje te bevatten aangevend dat het allemaal wel meevalt 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20200811_technische_briefin
g_vws_presentatie_jaap_van_dissel.pdf 
Ongeveer het eerste plaatje toont een piramide met aan de top de ic opnames 
 

 
Als we ervan uitgaan dat ca 1/3 van de patiënten op de ic overlijdt, dan zou dat ca 0,1% zijn 
van de mensen die geïnfecteerd raken, en de CFR (Case Fatality Rate) dus op 0,1% 
uitkomen, en dat komt in de buurt van een “slecht” griepseizoen. 
Maar dat houdt dan geen rekening met degenen die niet in een ziekenhuis en niet op de ic 
terecht komen. Van Dissel noemde in zijn presentatie de laatste Osiris cijfers: 11.984 
ziekenhuisopnames, en 6157 sterfgevallen, ongeveer de helft dus van het aantal 
ziekenhuisopnames. Bij 1,5% ziekenhuisopnames kom ik dan op een CFR van ca 0,7%. 
Dit zijn dan nog alleen maar de sterfgevallen waarbij corona is aangetoond, er zijn. Er 
duidelijk meer als we de oversterfte bekijken, en dan gaan we al snel richting 1%. 
Uit de bevolkingssamenstelling-statistiek van het CBS blijkt dat de categorie 80 plus, die in 
overgrote meerderheid niet in het ziekenhuis terecht komt, ca 900.000 personen groot is, ca 
5% van de bevolking. Als daar de sterftekans van corona op 20% ligt dan zit je al op 1%. 
 
Wanneer 1,5% van “Weinig ziek tot vrijwel zonder klachten” in het ziekenhuis komt, en 
wanneer dat, om groepsimmuniteit te bereiken, bij 50% van de bevolking zou zijn, zou 1,5% 
van ca 9.000.000 personen ca 135.000 ziekenhuisopnames betekenen. Bij 11.984 was er al 
een grote ontwrichting. Voor alle duidelijkheid: een ontwrichting niet in hoofdzaak 
veroorzaakt door 80 plus. 
 
Jaap van Dissel leek mij iets minder op zijn gemak dan in vorige keren, als amateur-
psycholoog denk ik dat met name de kritiek van Coutinho hem zal hebben geraakt. Wat niet 
betekent dat hij de mondkapjes en aerosolen nu zal gaan promoten, hij noemde ze in zijn 
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presentatie niet eens. Maar uiteraard kwamen er vragen vanuit de Tweede Kamer. Wat 
betreft aerosolen en ventilatie gaf hij aan dat de ervaringen in ziekenhuizen niet zodanig 
waren dat dit een belangrijke route van besmetting zou zijn. Het RIVM is wel van mening 
dat voldoende ventilatie, waarbij gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit, 
belangrijk is. En scholen voldoen daar vaak niet aan. En wat mondkapjes betreft was zijn 
opmerking dat we eerst maar weer eens de 1,5 meter moeten aanhouden. 
Wat GGD’s betreft, waar Coutinho mild was, was van Dissel juist kritisch. Met name de 
doorlooptijden, van afspraak voor test tot en met het bron- en contactonderzoek moeten 
veel sneller. 
 
De daaropvolgende discussie in de Tweede Kamer heb ik niet gezien, maar het lijkt erop dat 
de onbesuisde actie van Hugo de Jonge, verplichte quarantaine voor ieder die in contact is 
geweest met een positief corona geteste persoon, de hoofdmoot van het debat was. Het 
deed mij denken aan zijn app die in een week klaar moest zijn. 
Dat iemand die positief test, verplicht wordt om in quarantaine te gaan is redelijk. Je 
verwacht niet dat iemand moedwillig toch feestjes afgaat terwijl hij weet besmet te zijn. 
Toch is dat een ervaring die tijdens de “nazit” bij de vrijwilligersdag Trefpunt Medische 
Geschiedenis Urk werd gedeeld. 
In het 8 uur journaal kwam ook Arnold Bosman heel even in beeld, die een verplichte 
quarantaine wel een goed idee vond maar daar horen dan wel maatregelen bij die zoiets 
“dragelijk” maken voor de betrokkenen. 
Voor de oppositie, en zelfs een partij als D66 was het makkelijk scoren, waar het lijkt dat de 
onmacht van de GGD’s moet worden gecompenseerd met overhaaste 
quarantainemaatregelen. 
Hier een kritisch artikel dat Huub mij stuurde over het aannamebeleid (en beloning) bij de 
GGD’s 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/12/veel-geschikte-mensen-haken-nu-af-a4008657 
 
Woensdag zag ik de uitzending van Toine Pieters’ documentaire over het lepra onderzoek in 
Suriname. Heel boeiend, al is dat een beetje “dubbel” als je de verminkingen ziet die lepra 
nog altijd oplevert. Allerlei associaties komen boven, bijvoorbeeld waar enkele uren tevoren 
in het journaal nog de quarantaine debatten waren te zien. 
Ook opvallend Jaap van Dissel weer in een heel andere rol te zien, die hem beter leek te 
passen dan bij de Tweede Kamer briefing. 
https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu-special-expeditie-lepra/12-08-
2020/VPWON_1322052 
 
Toine zal ook te horen zijn bij een master class medische geschiedenis, georganiseerd door 
de KNMG 
https://www.knmg.nl/overzicht-districten/utrecht/agenda/agenda-item-
utrecht/uitnodiging-masterclass-medische-geschiedenis-covid-19-in-historisch-
perspectief.htm 
Het schijnt al “uitverkocht” te zijn, maar behalve Toine is ook Jan Huurman als dagvoorzitter 
betrokken dus we zullen hier zeker wel wat van horen. De andere spreker is Timo Bolt, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, en de man van 
“Evidence Based Medicine”. 
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Een tijdje terug heb ik betoogd dat de vraag of mondkapjes werken, wel nooit definitief 
beantwoord zal worden omdat te veel onzekere factoren daarbij een rol spelen. 
Dubbelblind onderzoek, waarmee Evidence Based Medicine vaak wordt verbonden is 
natuurlijk niet mogelijk. Wat dan wel? Daarvoor heeft Frits Rosendaal de term Science Based 
Medicine: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-er-is-geen-bewijs-dat-de-1-5-
metermaatregel-helpt-en-dat-zal-er-ook-nooit-komen~b4b4d796/ 
Frits Rosendaal is hoogleraar epidemiologie in Leiden, en in zoverre een bekende dat hij 
jaren geleden voor de Farmaceutisch Historische Dag een lezing heeft gehouden. 
Onderwerp was de geschiedenis van de pil in Nederland, en hij had een kritisch verhaal over 
de farmaceutische industrie, die naar zijn mening de bijwerkingen bagatelliseerde. 
In het Volkskrant verhaal noemt hij een aantal maatregelen die niet “evidence based” zijn 
maar waarvan iedereen wel aanvoelt dat ze zinvol zijn. Hij heeft als voorbeeld 
Weinigen zullen menen dat het advies voldoende te drinken tijdens de Vierdaagse aan 
gerandomiseerd onderzoek moet worden onderworpen. 
Dat zou ik niet “science based” maar “gezond verstand” noemen. 
 
Een reactie, ook in de Volkskrant, komt van Gaston Remmers, directeur Stichting Mijn Data 
Onze Gezondheid / Senior Expert Citizen Science Universiteit Twente. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-erken-dat-burgers-soms-met-zeer-
nuttige-inzichten-en-suggesties-komen~be2e9e11/ 
Dat je in een artikel waarin je pleit om burgers met hun verhalen serieus te nemen, nu nog 
met Rob Elens aankomt, dan heb je toch iets gemist lijkt me: 
Werkt hydroxychloroquine nu wel of niet? In bepaalde gevallen wel, en soms niet. Huisarts 
Rob Elens, die in zijn praktijk meerdere gevallen zag dat het aansloeg, is om zijn 
enthousiasme bijna gelyncht door beroepsgenoten. 
 
Van Jep de Bie kreeg ik een artikel over het testen van mondkapjes, met apparatuur voor 
100 dollar kom je al een heel eind (voorbeeld voor Remmers met zijn citizen science). 
Als je mondkapjes “sec” test, zou je denken dat het altijd goed uitkomt, dat ze altijd iets 
tegenhouden. Maar voor degenen die de aerosols als belangrijkste besmettingsbron 
beschouwen is er slecht nieuws omdat sommige mondkapjes juist die aerosols blijken te 
bevorderen: 
https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/08/07/sciadv.abd3083?utm_source=
Nature+Briefing&utm_campaign=400aa96402-briefing-dy-
20200811&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-400aa96402-43650921 
 
Met oplopende besmettingen in Amsterdam, en later ook Almere volg ik dagelijks de 
ontwikkelingen in Lelystad. Waar het tot voor enkele dagen erg meeviel, begon het de 
afgelopen dagen toch behoorlijk op te lopen met een voorlopige piek van 6 gevallen op 11 
augustus. Op 12 augustus waren het er 2, dus even afwachten hoe het zich ontwikkelt. 
 
Dat Rusland als eerste een vaccin heeft geregistreerd zal niet helpen om achterdocht bij het 
publiek weg te nemen dat vaccins veilig en werkzaam zullen zijn. En de Trump uitspraken 
helpen daar ook niet bij. Bij Science Media Centre maar liefst 12 experts die reageren. Was 
ook makkelijk scoren natuurlijk. 
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https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-russias-approval-of-a-covid-19-
vaccine/ 
Een opmerkelijke reactie kwam van prof Jones 
“I think there is enough general background data on recombinant Adenovirus based vaccines 
to assume the vaccine itself will be safe at the usual doses. The bigger risk, however, is that 
the immunity generated is not sufficient to give protection, leading to continued virus spread 
even among immunised individuals. And although only a possibility, less than complete 
protection could provide a selection pressure that drives the virus to evade what antibody 
there is, creating strains that then evade all vaccine responses. In that sense, a poor vaccine 
is worse than no vaccine. Careful virus tracking will therefore need to accompany any early 
release.” 
Bij antibiotica is het bekend dat resistentie door antibioca gebruik kan optreden, daarom 
“kuur afmaken”, hoewel dat ook weer ter discussie staat dacht ik. 
Voor zover ik weet is bij griepvaccins er niet de angst dat, omdat ze zeker niet 100% 
effectief zijn, er daarom resistente stammen ontstaan. Hij is ook voorzichtig, want hij geeft 
aan “although a possibility” 
 
Van Menno van Leeuwen kreeg ik 2 artikelen uit The Atlantic: Hygiene theater is a huge 
waste of time, 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/scourge-hygiene-theater/614599/ 
en Everyone wants to check my temperature 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/paging-dr-hamblin-temperature-
checks-coronavirus/615190/ 
De titels zeggen genoeg, waarbij de temperatuurmeting er nog iets positiever uitkomt. 
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Coronajournaal 14–16 augustus 
 
Dat de economie in het 2de kwartaal flink zou krimpen kwam niet onverwacht natuurlijk. 
Met 8,5% in de min doet Nederland het nog niet eens zo slecht, we zijn in dezelfde 
categorie als Zweden (en waarschijnlijk Denemarken en Noorwegen maar die cijfers heb ik 
nog niet gezien). Omdat al in maart Nederland “op slot” ging moeten we eigenlijk het eerste 
halfjaar vergelijken en dan doet Zweden het iets beter. Nederland kwam door de 
terugkerende wintersporters en carnaval al eerder in de problemen, een heel scherpe piek 
en snelle terugval na de lockdown, terwijl in Zweden de top veel lager lag maar langer 
doorliep. 
Dat de zuidelijke landen het veel slechter deden was te verwachten, maar dat het VK op -
20% uitkwam dat was toch wel verrassend. 
 
De groei in het aantal besmettingen is er nu zo langzamerhand wel uit, hoewel dat niet zo 
makkelijk te zien is aan de dagcijfers, die behoorlijk fluctueren. Als ik naar de R kijk dan lijkt 
de daling in de R al vanaf ca 24 juli ingezet. In het dashboard staat bij die datum de waarde 
op 1,3 verkregen op 11 augustus. Als je de grafiek bekijkt en op de lijn gaat staan dan kun je 
de R op die datum zien met als onder- en bovengrens 1,17 – 1,44, een “range” van 0,27. Het 
is met 18 dagen wel erg in de achteruitkijkspiegel. Als je dan verderop gaat dan zie ik geen 
“vaste” R’s, alleen boven- en ondergrenzen met “ranges” die vergelijkbaar zijn met die van 
24 juli. Zo vind ik op 1 augustus 0,96 – 1,23, precies dezelfde “range” als die van 24 juli. Dat 
betekent dat dinsdag, als de cijfers weer worden gepresenteerd, de R op 1,1 zal uitkomen. 
De dalende lijn lijkt zich ook na 1 augustus voort te zetten, maar de onzekerheidsmarge 
neemt dan flink toe. 
Deze daling doet zich dus al ruim voor de persconferentie van Rutte en de Jonge voor, die 
was op 6 augustus. Iets soortgelijks hebben we gezien bij de “lockdown”, vóór sluiting van 
de scholen bleek de R al onder de 1 gedoken. 
Mijn conclusie is dat de mate waarin wij ons aan de 1,5 meter houden, sterk afhangt van de 
actuele (regionale) besmettingscijfers, al zal dit voor een deel van de bevolking niet gelden 
(viruswaanzin aan de ene kant, degenen met groot risico aan de andere kant van het 
spectrum). Uitbraken zoals in Bergen op Zoom en Dokkum krijgen veel publiciteit en het lijkt 
erop dat plaatselijke overheid en bevolking er alles aan doen om daar weer uit te komen. 
Ik houd in elk geval rekening met het besmettingsniveau in mijn omgeving. Voor Lelystad zie 
ik nu 2 dagen met 0 positief getesten dus dat gaat weer de goede kant op. 
 
Er is flink wat kritiek op o.a. de doorlooptijden bij de GGD, maar zo heel verrassend is dat 
ook weer niet zoals blijkt uit dit goede Trouw artikel gestuurd door Huub 
https://www.trouw.nl/binnenland/help-de-ggd-verzuipt-de-coronacrisis-legt-de-
kwetsbaarheid-van-de-ggd-s-
bloot~ba8b34cb/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Dit is de laatste zin uit een eerder artikel 
‘Eigenlijk zou er eens een ramp moeten gebeuren’, lieten medewerkers van de GGD in 
Zutphen zich meermaals ontvallen. Pas bij een crisis staat de GGD weer op kaart. 
 
Maar de situatie is toch niet te vergelijken met die in de VS waar soms 2 weken moet 
worden gewacht voordat een testresultaat bij de geteste persoon terecht komt. Een corona 
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sneltest die je zelf thuis kunt uitvoeren zou daar uitkomst bieden, en is onderwerp van een 
interessant artikel dat Menno van Leeuwen mij stuurde 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/how-to-test-every-american-for-
covid-19-every-day/615217/ 
misschien goed om nog het verschil aan te geven tussen PCR test en antigen (ook wel 
antigeen) test. 
De PCR test, die het genetisch materiaal, RNA van het virus detecteert, is gebaseerd op 
vermenigvuldiging (in cycli, steeds een verdubbeling) en vervolgens aantonen van het RNA. 
Die vermenigvuldiging zorgt ervoor dat in principe 1 RNA molecuul kan worden 
gedetecteerd. Als je kijkt hoe snel er een signaal komt, kun je ook uitrekenen hoeveel virus 
aanwezig was. 
Een antigen (gen van genereren) is verantwoordelijk voor de vorming van antilichamen, dus 
een antigen test is een test of het virus aanwezig is. (antigen test wordt vaak verward met 
antilichaam test, zoals ook enkele keren bleek bij Tweede Kamer vragen). 
De antigen test reageert op de “spikes”, maar er zijn ook tests die reageren op het eiwit dat 
het virus omsluit. Omdat deze test de virusonderdelen niet vermenigvuldigt, is de 
gevoeligheid flink lager dan de PCR test, dat wil zeggen de concentratie in het monster 
hoger moet zijn dan bij de PCR test. 
Omdat de FDA de PCR als “gouden standaard” hanteert is dat wel een hindernis voor 
registratie. Er zijn nu in de VS 2 tests door de FDA geregistreerd, Quidel en 
Becton&Dickinson. Die laatste is een bekende voor mij, we hadden bij Solvay een 
wegwerpspuit die we zelf maakten, die is overgenomen door BD. De Quidel test kwam in 
het nieuws omdat de gouverneur van Ohio hierop positief testte en Trump niet kon 
ontvangen, waarna een PCR test negatief uitkwam. 
Voor beide is een apparaat nodig om uit te lezen, maar er is ook een bedrijf die een strip 
heeft ontwikkeld die zelf is af te lezen, en het artikel in The Lancet is een warm 
pleitbezorger voor deze ontwikkeling. 
In het artikel wordt ingegaan op het voornaamste bezwaar van de test, de geringe 
gevoeligheid, dus grote hoeveelheid virus nodig om tot een positief resultaat te komen. 
De redenering komt erop neer dat hoewel de antigen test niet in staat is de 
presymptomatische besmetters te detecteren, omdat dan de hoeveelheid virus nog beperkt 
is, die test wel in staat is een positief resultaat te geven als de patiënt symptomatisch wordt. 
En omdat zeker tot nu toe de PCR test pas wordt toegepast op het moment dat de 
symptomen er zijn, is de antigen test effectiever. 
Een andere overweging is het “eindpunt”. Omdat de PCR test zo gevoelig is blijft iemand 
veel langer potentieel besmettelijk, veel langer dan nodig zou zijn, en is de antigen test ook 
hiervoor goed toepasbaar. 
 
Het artikel in The Atlantic is een mooie reclame voor het kleine e25Bio dat deze test zonder 
dat daarvoor een apparaat nodig is, heeft ontwikkeld. In de volgende video wordt ingegaan 
op de problemen die het heeft om goedkeuring van de FDA te krijgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=qKM4MIrfr4k 
Nu (toevallig 2 dagen geleden?) Bill Gates 4 miljoen dollar heeft geïnvesteerd zou die 
discussie nog wel eens kunnen worden opengebroken. 
https://www.businesswire.com/news/home/20200813005056/en/E25Bio-Receives-Pair-
Grant-Awards-Expand-Coronavirus 
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Een overzicht hoe het staat met 200 (!) vaccin ontwikkelingen staat in de Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-update-
coronavirus/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newslette
r&wpisrc=nl_most 
Nog geen vaccin is aan de eindstreep (het Russisch vaccin is terecht genegeerd). 
Wie gedacht had dat we al in de herfst een vaccin hebben zal teleurgesteld zijn bij dit 
bericht gestuurd door Huub 
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-2021-pas-een-vaccin-het-najaar-kan-heel-taai-
worden~aeb8e28e/?referrer=https://www.google.com/ 
 
In de Volkskrant een artikel over het moeizame proces na het doormaken van een corona 
infectie, wat ik in elk geval bij een deel van de patiënten het geval is. In dit artikel speciale 
aandacht voor CVS, het Chronisch Vermoeidheidssyndroom 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-maanden-na-corona-nog-extreem-moe-dit-is-
een-nieuwe-ziekte-en-een-buitensporige~bd35c456/ 
Van CVS is sprake wanneer de klachten meer dan 6 maanden aanhouden, en zover is het 
nog niet maar alle signalen wijzen erop dat dit voor een (groot??) deel van de patiënten 
gaat gebeuren. Helemaal nieuw is het nu ook weer niet 
De Canadese stad Toronto werd in 2003 getroffen door een uitbraak van sars, vooral onder 
medisch personeel, en een jaar later had meer dan de helft van de patiënten nog altijd last 
van vermoeidheid, terwijl hun longen in orde waren. Drie jaar later bleek dat enkele 
tientallen zorgmedewerkers nog steeds niet aan het werk konden, met een klachtenpatroon 
dat leek op dat van het chronisch vermoeidheidssyndroom: uitputting, pijn, spierzwakte, 
slaapproblemen. 
Niet alleen bij SARS maar ook na bijvoorbeeld Q koorts en Pfeiffer komt dit voor. 
Er zijn allerlei theorieën, maar nog steeds is er geen duidelijkheid, en ook psychologische 
factoren worden niet uitgesloten. Zolang die oorzaak niet duidelijk is, is het lastig om een 
goede therapie te vinden. Wat in elk geval niet helpt is om intensief oefeningen uit te 
voeren zoals staat in een Engelse richtlijn voor de behandeling van CVS 
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2912?utm_source=twitter&utm_medium=social
&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage 
De discussie daarover is aangezwengeld door Paul Garner, hoogleraar virologie zelf geveld 
door corona en kampend met CVS 
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/05/paul-garner-people-who-have-a-more-protracted-
illness-need-help-to-understand-and-cope-with-the-constantly-shifting-bizarre-symptoms/ 
 
Toch nog iets over mondkapjes. Jaap Dik vroeg naar het rapport uit Noorwegen dat van 
Dissel noemde bij zijn berekening (88.000 Nederlanders moeten 1 week een mondkapje 
dragen en dan wordt 1 besmetting voorkomen). Hier is het 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-
the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-
covid-19-report-2020.pdf 
 
Een Volkskrant redacteur die haar eigen ervaringen bij een corona besmetting beschreef, 
kreeg heel verschillende reacties: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-voelt-om-besmet-te-raken-en-hoeveel-
coronabesmettingen-er-zijn~bf990ada/ 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-update-coronavirus/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-update-coronavirus/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/covid-vaccine-update-coronavirus/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-2021-pas-een-vaccin-het-najaar-kan-heel-taai-worden~aeb8e28e/?referrer=https://www.google.com/
https://www.tubantia.nl/binnenland/in-2021-pas-een-vaccin-het-najaar-kan-heel-taai-worden~aeb8e28e/?referrer=https://www.google.com/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-maanden-na-corona-nog-extreem-moe-dit-is-een-nieuwe-ziekte-en-een-buitensporige~bd35c456/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ook-maanden-na-corona-nog-extreem-moe-dit-is-een-nieuwe-ziekte-en-een-buitensporige~bd35c456/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/412710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071317/
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2912?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2912?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/05/paul-garner-people-who-have-a-more-protracted-illness-need-help-to-understand-and-cope-with-the-constantly-shifting-bizarre-symptoms/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/05/paul-garner-people-who-have-a-more-protracted-illness-need-help-to-understand-and-cope-with-the-constantly-shifting-bizarre-symptoms/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-covid-19-report-2020.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-covid-19-report-2020.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-covid-19-report-2020.pdf
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-voelt-om-besmet-te-raken-en-hoeveel-coronabesmettingen-er-zijn~bf990ada/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-voelt-om-besmet-te-raken-en-hoeveel-coronabesmettingen-er-zijn~bf990ada/
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Een positief verhaal uit Twente over de veelbesproken app die daar wordt getest, in de 
Tubantia (via Huub) 
https://www.tubantia.nl/enschede/gebruikers-positief-bij-laatste-twentse-test-corona-app-
bijna-teveel-privacy~aa769c1f/ 
Maar dat een corona app ook averechts kan uitwerken bij onvoldoende deelname maar ook 
als er “teveel” privacy gewaarborgd is, staat in diezelfde krant 
https://www.tubantia.nl/binnenland/harvard-onderzoeker-pas-op-dat-nederlandse-corona-
app-niet-meer-kwaad-doet-dan-goed~aa297a1e/ 
 
In het Parool een stuk over de grens tussen Maurice de Hond en de 5G gelovers 
https://www.parool.nl/ps/coronasceptisch-of-complotdenker-waar-ligt-de-
grens~b3152915/ 
 
Van Jep een site van JAMA (Journal American Medical Association) met een overzicht van 
hun belangrijkste corona artikelen. 
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-
alert?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert&utm_ter
m=alsomay&utm_content=etoc-sidebar 
Ik pak er de resultaten uit met het Chinese “whole virus” vaccin, het gedode corona virus 
zelf dus. Het lijkt erop dat met dit “conventionele” vaccin er minder bijwerkingen zijn dan 
met bijvoorbeeld de vaccins die met het adenovirus werken 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769612 
 
  

https://www.tubantia.nl/enschede/gebruikers-positief-bij-laatste-twentse-test-corona-app-bijna-teveel-privacy~aa769c1f/
https://www.tubantia.nl/enschede/gebruikers-positief-bij-laatste-twentse-test-corona-app-bijna-teveel-privacy~aa769c1f/
https://www.tubantia.nl/binnenland/harvard-onderzoeker-pas-op-dat-nederlandse-corona-app-niet-meer-kwaad-doet-dan-goed~aa297a1e/
https://www.tubantia.nl/binnenland/harvard-onderzoeker-pas-op-dat-nederlandse-corona-app-niet-meer-kwaad-doet-dan-goed~aa297a1e/
https://www.parool.nl/ps/coronasceptisch-of-complotdenker-waar-ligt-de-grens~b3152915/
https://www.parool.nl/ps/coronasceptisch-of-complotdenker-waar-ligt-de-grens~b3152915/
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert&utm_term=alsomay&utm_content=etoc-sidebar
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert&utm_term=alsomay&utm_content=etoc-sidebar
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert&utm_term=alsomay&utm_content=etoc-sidebar
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769612
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Coronajournaal 17 augustus 
 
Na Bonifatius nu ook van Dissel vermoord bij Dokkum, door Maurice de Hond. Of beter: 
naar aanleiding van Dokkum. 
Tijdens de briefing van de Tweede Kamer noemde van Dissel Dokkum als aanwijzing dat 
besmetting ook buiten kan plaatsvinden. Toen kwam er al een opmerking van PVVster 
Agema, dat de jongeren ook binnen waren geweest. Van Dissel reageerde daar niet op, 
misschien wist hij het niet eens. 
Voor de Hond aanleiding (samen met Maassluis): 
Tot voor kort dacht ik dat het onvermogen was, maar inmiddels ben ik tot een andere 
conclusie gekomen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in goede additionele informatie, 
omdat men anders de bevolking, de bestuurders en politici niet meer kan manipuleren. Want 
door als RIVM en GGD’s de angst erin te houden en met regelmaat de term 
“wetenschappelijk” te hanteren, eten de bestuurders uit hun hand en kunnen onze nieuwe 
BN-ers, zoals Van Dissel, Koopmans, Bruijning, Kuipers, Gommers e.a. hun hoofdrollen in de 
media blijven vervullen met amper enig tegengeluid. 
Het is een combinatie van factoren, waardoor ik tot deze trieste conclusie ben gekomen. 
Sommige wist ik al een tijdje. Maar in combinatie met elkaar werd het een patroon. 
Zie 
https://www.maurice.nl/2020/08/16/8283/ 
 
Ik moet toegeven dat de PR van het RIVM wel wat beter zou kunnen, en ook de 
samenwerking GGD – RIVM. Zowel “Maassluis” als “Dokkum” waren (zijn?) onderzoeken die 
door de GGD’s worden gedaan. Voor wat betreft Maassluis is de invloed van het 
luchtcirculatiesysteem allerminst eenduidig zoals ik al eerder heb beschreven, en dat had 
het RIVM (of GGD?) ook moeten melden in het TV interview met Peter de Man, die 
trouwens veel genuanceerder was dan de Hond aangeeft. 
Wat Dokkum betreft, het zou best kunnen dat de Friese GGD wat al te enthousiast berichtte 
dat de besmetting buiten heeft plaatsgevonden en dat van Dissel daarmee de mist is 
ingegaan. Maar ik heb geen rapport gezien. 
 
In het BNR interview met Marion Koopmans gaf zij aan dat ze problemen heeft met mensen 
die met dit nieuwe virus alles zeker weten. Daar hoort de Hond zeker ook bij. Hij beroemt 
zich erop dat hij goed data kan analyseren. 
In hetzelfde stuk waarin hij van Dissel de maat neemt, probeert hij aan te geven dat er 
eigenlijk niets aan de hand is deze zomer. Daarvoor heeft hij een grafiek geleend uit Spanje, 
die staat onder de kop HET GROTE VERSCHIL MET MAART 
 

https://www.maurice.nl/2020/08/16/8283/
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Dit schrijft hij onder deze grafiek 
Vergelijkbare grafieken kunnen gemaakt worden van een aantal andere landen, hoewel 
daar de stijgingen van positieve tests later zijn gekomen. 
Even als illustratie: De afgelopen 7 dagen zijn er in totaal in Nederland gemiddeld 2 
overlijdensgevallen per dag gemeld, terwijl 10 dagen daarvoor het gemiddelde aantal 
positieve tests ruim 300 was. Dus de verhouding is 1 op 150. Half april hadden we gemiddeld 
140 doden per dag in die week, terwijl 10 dagen ervoor dagelijks ongeveer 900 tests positief 
waren. Een verhouding van 1 op 6. Als we corrigeren voor het aantal uitgevoerde tests (nu 3 
keer zoveel dan toen) dan zou dat toen 1 doden op 20 positieve tests zijn en nu is dat 1 op 
150. Een heel groot verschil dus. 
Dit is werkelijk complete onzin. 
Bij het begin van de pandemie was de testcapaciteit zo beperkt dat alleen de ernstige 
gevallen getest konden worden. In het plaatje hierboven is eenvoudig te zien dat het aantal 
sterfgevallen ten opzichte van het aantal testen ca 10% is. Als we rekenen met een CFR van 
ca 0,5% dan moet het aantal positief getesten in werkelijkheid 20x zo groot zijn in die 
periode. 
Deze grafiek met uitleg gebruikt hij om de “impact” van de stijging van het aantal gevallen 
deze zomer weg te redeneren. Ook de volgende items hebben daarmee te maken. 
 
Nog steeds in hetzelfde verhaal neemt hij de PCR test op de korrel. Hij meent dat er veel 
fout positieven kunnen zijn en pleit ervoor om deels te hertesten. 
Als referentie staat er een link naar een filmpje van Café Weltschmerz, een interview met 
biochemicus Mario Ortiz Buijsse. Gelukkig geeft de Hond een fragment van het interview 
dus is het niet nodig het hele interview te bekijken. Daaruit blijkt een heel eigen 
interpretatie van het begrip fout positief, en heeft te maken met het feit dat de PCR test 
niet per se levend virus aantoont, maar het virus RNA. Wat betekent dat iemand die positief 
test, niet per se levend virus bij zich draagt, en het geeft ook niet aan, zelfs als hij het virus 
heeft, of hij besmettelijk is voor anderen. Deze “informatie” die niemand zal betwisten 
heeft Buijsse via LinkedIn gestuurd aan Gommers, die dit heeft bevestigd. Wat vervolgens 
wordt gebruikt om de PCR test te diskwalificeren. 
In het interviewfragment wordt ook kamerlid van Haga getoond die bij de briefing door van 
Dissel deze vraag stelt, waarop van Dissel antwoordt dat ook het klinisch beeld wordt 



347 
 

meegenomen. Misschien had van Dissel iets meer uitleg kunnen geven, bijvoorbeeld dat het 
aantonen van levend virus met een snelle test niet mogelijk is (virus moet worden 
opgekweekt in levende cellen), en dat de PCR prima is bij opsporing: wanneer mensen zich 
melden bij de GGD met klachten, positief testen dan weet je wel dat het om actief virus 
gaat. En als je dan de contacten ook opspoort met PCR is dat hetzelfde verhaal. Alleen als je 
een infectie hebt doorgemaakt, dan heb je meer kans dat je dood virusmateriaal aan het 
detecteren bent. 
De Hond gebruikt een en ander om twijfel te zaaien over de stijging van het aantal positief 
getesten, en bepleit het regelmatig hertesten bij een positieve uitslag. Het ontgaat mij wat 
dit aan extra informatie oplevert. 
Als je al hertesten overweegt dan zou ik dat doen na een negatief resultaat. De gevolgen 
van een ten onrechte negatief resultaat zijn vele malen ernstiger, zoals ook “Maassluis” 
aantoonde, waar een bewoner na een negatieve test een week lang vrij rondliep en alsnog 
positief testte. Zijn eigen gelijk aantonen is voor de Hond belangrijker dan de 
volksgezondheid. 
 
Tenslotte noemt hij nog huisartsencijfers uit dit rapport 
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003831.pdf 
Inderdaad staat in dit rapport dat er weinig verschil is de laatste weken in het aantal 
patiënten met corona- achtige klachten. 
Maar in het rapport staat ook dat er regionale verschillen zijn, voor Noord en Zuid Holland 
en Noord Brabant loopt het wat op. Bij corona- achtige klachten kan men zich laten testen 
en duidelijk is dat niet ieder zich bij een positieve uitslag meldt bij de huisarts. Verder zijn er 
relatief meer meldingen bij de huisarts van 65 plus en heel weinig bij de jongere groepen 
terwijl dat bij de besmettingen juist andersom is. 
 
Eigenlijk belachelijk dat we zouden moeten “bewijzen” dat het aantal besmettingen de 
laatste tijd is opgelopen. Maar goed, hier hebben we er nog een, die de Hond natuurlijk niet 
noemt, de rioolwatercijfers. 

 
In mijn vorig journaal stond een stuk dat ging over de grens tussen corona sceptisch en 
complotdenker. Voor mij is de Hond nu opgeschoven richting complotdenker, gezien zijn 
uitspraak over manipulatie van bestuurders en volk door het RIVM. 
 
Hier een bestuurder die zich niet laat manipuleren door overheidsinstituten (gestuurd door 
Jard Baljet) 
 

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003831.pdf


348 
 

 
 
  



349 
 

Coronajournaal 18–19 augustus 
 
Bij de persconferentie van 18 augustus kwam weer de R aan de orde, die nog steeds boven 
de 1 zou zijn. In mijn journaal van 14-16 augustus had ik gedacht dat deze op 1,1 (peildatum 
1 augustus) zou uitkomen maar het is 1,19 geworden. Nu Het blijkt dat in een week tijd (van 
11 naar 18 augustus) de schatting van de R grenswaarden zodanig naar elkaar is 
toegebracht dat er van de daling van 0,2 in een week niet zo veel is overgebleven. De nu 
gepubliceerde R loopt bijna 3 weken achter en dan blijkt een week later nog weer correctie 
op mogelijk, zoals deze cijfers laten zien. 
 

R van  Schatting op 11 augustus) Schatting op 18 augustus) 

24 juli 1,17-1,44 1,11-1,37 
1 augustus 0,96-1,23 1,07—1,26 

   

Omdat de schatting van de R zo ver achterloopt en ook nog weer kan worden aangepast lijkt 
me het verloop van de besmettingen een betere maat. Bij BDD dataplan nemen ze het 3 
daags gemiddelde 
Dit lijkt er toch wel sterk op dat de R onder de 1 is gezakt op dit moment. 

 
Mijn verhaal dat de daling van de R al vanaf ca 24 juli al had ingezet wordt wat minder sterk, 
en het effect van de 6 augustus persconferentie lijkt sterker (daling zet zich ca een week 
later in, en ook de rioolwater metingen dalen nu). 
Het dringende verzoek nu (want meer is het niet) op particulieren om bijeenkomsten te 
beperken tot maximaal 6 personen (exclusief kinderen onder de 13) lijkt mede ingegeven 
om de GGD’s te ontlasten bij het bron- en contactonderzoek. 
Landelijk komen er geen maatregelen voor de horeca, sterker, Rutte hield een pleidooi om 
zoveel mogelijk je feestje bij de horeca te organiseren, 
 
Van een oud-collega van Sanquin, John, kreeg ik een Facebook post die hij zelf had gekregen 
en nu verder verspreidde, met de volgende tekst (links) 



350 
 

 
 
Ik had als reactie geschreven dat dit gevaarlijk onzin is, en nu ik weer op Facebook dit 
terugkijk, zie ik dat de tekst is geblokkeerd (rechts). Kennelijk wordt dit soort onzin in grote 
hoeveelheden verspreid, want er is ook een standaardantwoord bij te vinden: 
https://dpa-factchecking.com/netherlands/200818-99-
214466/?fbclid=IwAR1F493tEQxbCb6p8L_zAEHuWu2zh66QhCIRBvx-TBH6AC-
TDTpBMihYwPY 
 
Ik heb John een mail gestuurd want ik was wel benieuwd waarom hij nu dit bericht heeft 
doorgestuurd, en hem ook mijn Maurice de Hond “special” gestuurd. Hier de reactie van 
John: 
Hoi Wim, goedenavond. Je leest zoveel, dat je af en toe niet meer weet wat je moet geloven. 
Ik geloof wel, dat de berichtgeving van/via de overheid is wat ze willen dat je geloven moet 
en dat er een enorm financieel belang achter de hele vaccinatie zit. Als ze het echt zo goed 
met onze gezondheid voor hebben, waarom werken ze dan niet aan een gezond en sterk 
immuunsysteem voor iedereen. Dan hoeven we niet bang te zijn en het zou jaarlijks enorm 
veel geld aan pilletjes schelen. Neem nu die Red Bull-jeugd, waarom wordt dat niet verboden 
? Of zijn ze hun toekomstige pharmacie-pillen klanten aan het kweken ? 
Misschien cynisch, maar dat wordt je wel. Ik geloof niet in mondkapjes, kan net zogoed 
eentje van kippengaas nemen. Houdt ook niets tegen. Bij bv. Gamma en Praxis mogen ze de 
oude witte mondkapjes niet verkopen, terwijl die meer ”Medisch” zijn dan die waardeloze 
blauw-witte vodjes. WAAROM ?? 
We leven in een banggemaakte samenleving, waar tweedracht heerst door Covid 19 
gelovers en niet-gelovers. Burgeroorlog ligt op de loer. Wil jij je kleinkinderen hierin zo zien 
opgroeien ? Sociaal geisoleerd, gehersenspoeld met 1,5 m afstand houden ? Wat is het 
volgende ? De jeugd wordt nu massaal besmet. So what ? De meeste zullen het niet eens 
merken. Ze gaan dan echt niet bij Opa en Oma op bezoek. We moesten toch groeps-
immuniteit opbouwen. 
Geloof jij in een tweede golf ? Gemuteerd en wel, waar het vaccin niet tegen werkt ? Of is dit 
onzin ? Wat krijgen we daarna ? 3e en 4 e golven ?  
Elk jaar worden mensen ingeënt tegen Griep, keert ook elk jaar terug. 
 
Hier mijn antwoord aan John: 
Hallo John 
Prima mail, met terechte opmerkingen en goede vragen. 

https://dpa-factchecking.com/netherlands/200818-99-214466/?fbclid=IwAR1F493tEQxbCb6p8L_zAEHuWu2zh66QhCIRBvx-TBH6AC-TDTpBMihYwPY
https://dpa-factchecking.com/netherlands/200818-99-214466/?fbclid=IwAR1F493tEQxbCb6p8L_zAEHuWu2zh66QhCIRBvx-TBH6AC-TDTpBMihYwPY
https://dpa-factchecking.com/netherlands/200818-99-214466/?fbclid=IwAR1F493tEQxbCb6p8L_zAEHuWu2zh66QhCIRBvx-TBH6AC-TDTpBMihYwPY
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Allereerst het financiële belang bij een goed vaccin. Dat is er zeker, maar niet zozeer voor de 
farmaceutische industrie. Er zijn nu 200 nieuwe ontwikkelingen, daar zal maar een enkeling 
het van halen. En ik kan je verzekeren dat het influenzavacin niet een geweldig profijtelijke 
zaak is, en dat zal het coronavaccin ook niet zijn. Het economisch belang zit bij bijvoorbeeld 
de KLM, als er binnen een redelijke tijd geen vaccin is dan zijn ze failliet stond net in de krant. 
Goed punt met je Red Bull. Er moet veel meer aan preventie worden gedaan. Een 
suikerbelasting zou een prima stap zijn. Maar anderen zijn dan weer tegen betutteling. Met 
roken zie je wel dat het duurder wordt en steeds lastiger om ergens te roken. Maar het zou 
allemaal zeker beter kunnen. Ik denk als we een tijdje verder zijn er meer aandacht komt 
voor preventie. Meer jeugdartsen bijvoorbeeld 
Bij mondkapjes zijn er net zoveel argumenten voor als tegen te bedenken. Als de 
besmettingen hard oplopen in een stad ben ik wel voorstander om ze in te voeren, meer als 
waarschuwing dat er echt wat aan de hand is dan dat het dè oplossing is. 
Inderdaad is de discussie tussen corona gelovers en niet-gelovers zoals je zegt soms heel fel, 
maar het gaat hier echt om leven of dood. Wanneer ik zie dat gegevens en 
onderzoeksresultaten worden verdraaid of alleen die onderzoeksresultaten worden getoond 
die in een bepaalde theorie passen dan word ik daar echt boos om. De Facebook post die je 
me stuurde, waarin wordt gesuggereerd dat er nu alleen rhinovirussen worden bepaald met 
PCR is zoiets. Er worden toch dagelijks honderden corona besmettingen gevonden? Wordt 
hier gesuggereerd dat die vervalst zijn, dat het rhinovirussen zijn? Dat is toch belachelijk? 
Het resultaat van dit soort onzin is dat minder mensen zich laten testen en ja, dat is toch een 
kwestie van leven of dood (en niet alleen de dikke 80 plusser). 
Ik merk dat er in deze discussie ruwweg 2 types het tegen elkaar opnemen. Aan de ene kant 
degenen die een rotsvaste mening hebben waar ze echt niet van zullen afwijken, en als er 
resultaten komen die een andere kant uitwijzen, die ofwel negeren of wegredeneren. En aan 
de andere kant mensen die erkennen dat ze het ook niet zeker weten, naar beste weten een 
beslissing nemen en accepteren dat ze daarop moeten terugkomen. Jij mag raden wie mijn 
voorkeur heeft. 
Mooi voorbeeld vond ik Jan Kluytmans, die in een TV uitzending in eerste instantie de 
verwachting had gewekt dat het virus zich deze zomer rustig zou houden. Toen het 
behoorlijk begon op te lopen kwam hij weer in de uitzending. De interviewer vroeg hem naar 
die eerdere uitspraak. Kluytmans gaf grif toe dat hij het verkeerd had gezien. "Maar het is 
ook een nieuw virus" zei Kluytmans. En zo is het. 
Wat betreft de banggemaakte maatschappij, dat valt nog wel mee als ik om me heen kijk. 
We hebben de kleinkinderen op bezoek gehad en heus geen 1,5 meter afstand gehouden. Als 
we met vrienden gaan eten, ook wel in een restaurant, houden we wel wat afstand maar 
hebben we niet echt de 1,5 meter duimstok bij de hand. Het bezoek zoenen doen we even 
niet, en dat vind ik niet echt heel erg. 
Dat de jeugd wordt besmet is misschien niet zo erg, maar als jij leraar bent en 60 jaar dan is 
dat toch vervelend. De jongeren besmetten hun ouders, en die bezoeken opa en oma. Met 
goede inzet van testen en contactonderzoek moeten we proberen het onder controle te 
houden. 
 
Het antwoord van John, die nog niet helemaal overtuigd is: 
Ik blijf zelf toch wat meer achterdochtig over wat er nu wereldwijd gaande is. Corona, BLM, 
Ontwrichting van samenlevingen... Het ziet er mij te “geregisseerd” uit. Er steekt iets meer 
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sinister achter volgens mij.  
Maar goed, de tijd zal het leren. 
 
En mijn antwoord 
Ik zag dat de post van Dick Klein Oonk die jij had gedeeld op Facebook door Facebook zelf op 
zwart is gezet. Facebook is wat actiever geworden om onzin berichten te verwijderen. 
Ik zie geen regie achter corona of BLM, wat corona betreft: wie zou daar baat bij hebben? 
Wie bedenkt nu iets dat de hele mensheid treft? Er komen nu eenmaal pandemieën voor in 
de geschiedenis, ik ben er zelf mee bezig geweest en had er al eerder eentje verwacht. Deze 
valt nog mee, voor kleine kinderen is er geen probleem, en ik beschouw dit als een mooie 
oefening voor als er een keer een zwaardere komt. 
Ik zie wèl dat er veel desinformatie op sociale media is, en daar zit wel degelijk een regie 
achter. Er zijn regimes in deze wereld die onze vrije wereld, waar bijvoorbeeld Maurice de 
Hond vrolijk zin en onzin kan verkopen, om zeep willen helpen. Ik hoef jou niet te vertellen 
welke regimes dat zijn. 
Daarom zou ik je adviseren om alleen die berichten te delen waarvan je de inhoud vertrouwt. 
Voor je het weet ben je onderdeel van een complot. Misschien dat mijn journaal kan helpen 
bij de selectie. 
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Coronajournaal 20 augustus 
 
De grote nadruk op besmetting in de privésfeer, daarop is nog wel wat af te dingen, zoals 
blijkt uit een ingezonden brief in de NRC. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/20/brieven-2082020-a4009251 
Reden is dat de privésfeer goed is voor ruim 40% van de besmettingen waarbij bekend is 
waar de besmetting is opgelopen. Maar een heel groot deel van de plaats van besmetting is 
onbekend. Met de max 6 personen is in elk geval de GGD maar ook de horeca blij denk ik. 
 
Van Huub kreeg ik een artikel uit de Tubantia, van Sander van Mersbergen Verdeeldheid 
over aanpak corona groeit. Het geeft de resultaten van een enquête onder de bevolking in 
hoeverre het regeringsbeleid nog steun ondervindt, zie PDF. 
Dat bij een crisis in eerste instantie iedereen achter de regering gaat staan is logisch, en als 
dan de crisis voorbij is de kritiek aanzwelt is ook logisch. 
Mooiste voorbeeld vind ik Churchill die na de oorlog direct werd weggestemd≥ 
Bij de 2de wereldoorlog was wel duidelijk wanneer die afgelopen was. Bij deze corona crisis 
is dat niet zo, wie beweert dat hij dit wel weet verkoopt onzin. Bijvoorbeeld Pierre Capel, die 
zeker weet dat er geen vaccin komt. Of de medisch-historicus, die zegt dat een tweede golf 
altijd zwaarder is dan de eerste. 
De resultaten van de enquête bevestigen wat ik in elk geval ook merk, het debat wordt 
harder, en een groeiend deel van de bevolking vindt de regering te slap en een ander deel te 
streng. Je zou zeggen dat het dan wel ongeveer goed zit met het beleid maar dat niemand 
daar dan tevreden mee is. Niet zo gek dat mensen in loondienst gemiddeld meer tevreden 
zijn (en misschien strenger willen). Ik mis de zelfstandigen in de enquête (of worden die nu 
allemaal onder de werklozen gerekend, die zijn minder enthousiast). Op vallend is dat PVV-
stemmers vinden dat de overheidsaanpak strenger moet, dat had ik anders ingeschat. 
 
Zolang we geen totalitair regime hebben zoals in China zal de regering weinig andere keus 
hebben dan een middenkoers. Met strengere maatregelen komen meer ondergrondse 
feestjes, bij loslaten van maatregelen gaan echt niet meer mensen naar theater of 
restaurants en lopen we meer kans op een tweede golf. 
Ik behoor daarom tot het slinkende deel dat vertrouwen heeft in de overheidsmaatregelen. 
En als we meer uitgaan van feiten dan vooringenomen standpunten is het misschien 
mogelijk een bredere basis voor het regeringsbeleid te krijgen. 
 
Wat niet helpt in een discussie die meer op feiten is gebaseerd, is de brief aan de 
Kamerleden, van 11 augustus die ik al meestuurde met mijn laatste mail. 
https://opendebat.info/brief-kamerleden/ 
Het is een vervolg op de Brandbrief die ik al in mijn journaal van 2-4 juli heb behandeld. 
Omdat de nieuwe brief weer als medeondertekenaar Dick Bijl heeft, en ook weer de 1,5 
mede ter discussie wordt gesteld, haal ik dit nog even aan uit dat journaal: 
Zoekend naar de 3 initiatiefnemers kom ik uit bij Dick Bijl, President International of Society 
of Drug Bulletins. Daar is ook het Geneesmiddelenbulletin bij aangesloten. Op LinkedIn vind 
ik het volgende verhaal van hem over de 1,5 meter maatregel 
https://www.linkedin.com/posts/dick-bijl-81b87599_wat-is-het-bewijs-voor-de-15-meter-
samenleving-activity-6679421208481583104-Lmbc/ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/20/brieven-2082020-a4009251
https://opendebat.info/brief-kamerleden/
https://www.linkedin.com/posts/dick-bijl-81b87599_wat-is-het-bewijs-voor-de-15-meter-samenleving-activity-6679421208481583104-Lmbc/
https://www.linkedin.com/posts/dick-bijl-81b87599_wat-is-het-bewijs-voor-de-15-meter-samenleving-activity-6679421208481583104-Lmbc/
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Ik begin nu te begrijpen waarom hij vraagtekens zet bij die 1,5 meter. De studies die zonder 
uitzondering zijn uitgevoerd voor vele infectieziektes, waarbij de invloed van afstand 
houden wordt gerelateerd op infecties, hebben methodische fouten. Zijn ervaringen met 
geneesmiddelenonderzoek, waarbij alleen gerandomiseerde studies antwoord kunnen 
geven op vragen, trekt hij door voor het onderzoek naar dit soort studies. 
Het zou wel aardig zijn wanneer Bijl aangeeft hoe zo’n studie dan moet worden uitgevoerd, 
dubbelblind lijkt me lastig, of het zou in een blindeninstituut moeten. 
 
Ik had toen nog niet het artikel van Frits Rosenboom gelezen die exact dit probleem 
aansnijdt, en wat ik noemde in mijn journaal (11-13 augustus) 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-er-is-geen-bewijs-dat-de-1-5-
metermaatregel-helpt-en-dat-zal-er-ook-nooit-komen~b4b4d796/ 
Hier het deel wat over de 1,5 meter gaat 
Kan een gedragsinterventie ook schade doen? Weinigen zullen menen dat het advies 
voldoende te drinken tijdens de Vierdaagse aan gerandomiseerd onderzoek moet worden 
onderworpen. Hoe zit dit met de maatregelen tegen covid-19? Geen van de toegepaste of 
voorgestelde maatregelen is in gerandomiseerd onderzoek getest. Het is ook niet goed 
voorstelbaar hoe dat zou moeten. Toch is voor sommige maatregelen méér ‘science based 
evidence’ dan voor andere. De infectie wordt van mens op mens overgedragen, en isolatie, 
vermijden van menigtes, thuisblijven bij ziekte en afstand houden spreken voor zich. Er is 
geen bewijs voor anderhalve meter, of 1,80 meter (de VS) of 1 meter (Frankrijk), en zulk 
precies bewijs zal er ook nooit komen. Deze maatregelen zijn al eeuwenlang beproefd bij de 
strijd tegen epidemieën. Voor frequent handen wassen en goede ventilatie is de rationale 
wat minder sterk, maar er is geen nadelig effect te bedenken. 
 
Tot zover de oude brief. In de nieuwe brief, die nu geen brandbrief meer is maar een brief 
aan de Kamerleden, wordt behalve twijfel aan de 1,5 meter ook de recente stijging in het 
aantal gevallen ontkend, zoals ook de Hond dat doet. Met argumenten die overduidelijk te 
weerleggen zijn of uit hun verband zijn gerukt, zoals 
Het percentage besmette personen is al weken stabiel.14 Alleen de hoeveelheid geteste 
personen neemt toe. 
Onjuist dus, ook al op 11 augustus 
 
Kwalijker is de poging om de PCR test te diskwalificeren 
De rt-PCR test toont stukjes virus RNA aan. Alleen als de uitkomst ‘sterk positief’ is, is de 
uitslag ‘sterk suggestief’ voor een actieve besmetting.[9] Het aantal besmettelijke personen 
komt niet automatisch overeen met het aantal positieve test uitslagen. 
Dit is een geniepige formulering. De suggestie is dat de PCR test onbetrouwbaar is daar 
waar het gaat om het aantal personen dat besmettelijk is. In de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-
het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/ 
Maar aan het UMC Groningen veegt hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters die 
suggestie resoluut van tafel. De coronatest schat immers ook de hoeveelheid virus, door te 
tellen hoeveel keer het monster chemisch moet worden ‘opgekrikt’ voordat het virus-RNA 
meetbaar is. ‘En wat we zien is doorgaans gigantisch hoog. Genoeg voor miljarden 
viruspartikels, of toch zeker tienduizenden’, zegt Niesters. ‘Die komen niet zomaar 
aanwaaien, die ontstaan in je keel of neus.’ 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-er-is-geen-bewijs-dat-de-1-5-metermaatregel-helpt-en-dat-zal-er-ook-nooit-komen~b4b4d796/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-er-is-geen-bewijs-dat-de-1-5-metermaatregel-helpt-en-dat-zal-er-ook-nooit-komen~b4b4d796/
https://opendebat.info/brief-kamerleden/#_edn9
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/
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Is er verdacht weinig RNA, ‘dan testen we de cliënt nog een keer, ter controle’, legt Niesters 
uit. Bovendien hebben de mensen die zich laten testen in de regel sowieso al klachten zoals 
koorts of hoesten: dat zorgt voor selectie vooraf. 
 
Ik heb helemaal aan het einde over het hoofd gezien dat er ook kamervragen zijn 
geformuleerd, zoals 
De meerderheid van degenen die overlijden aan Covid-19 is 82 jaar en ouder. Voor het 
merendeel van hen is dat een welkom einde. Heeft iemand hen gevraagd of ze wel 
beschermd willen worden? Of ze 4 maanden geïsoleerd, afgesloten leven, aan het einde van 
hun leven, verkiezen boven het lopen van het risico op een griepvirus? 
Ik ga daar niet allemaal op in, voor het grootste deel onzin maar ook hier, wie wil weten hoe 
ik erover denk die meldt zich maar. Ben benieuwd hoeveel we terugvinden als vragen aan 
de regering en welke partij die stelt. 
 
In de pers kan ik niet veel vinden over de brief, zoeken bij Volkskrant, NRC en Trouw levert 
niets op. Voer voor complotdenkers. 
Wel iets in de regionale pers, de Stentor. 
https://www.destentor.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-
de-volle-ic-s~a96a5887/ 
Wat Osterhaus betreft was een negatief geluid te verwachten als voorstander van gehele 
eliminatie, maar ook Marc Bonten, die het in dat opzicht niet eens is met Osterhaus, is 
negatief. 
 
Ondanks het toenemend aantal besmettingen loopt het nog niet zo’n vaart in de 
ziekenhuizen. In het eerder genoemde Volkskrant arttikel (Niesters) 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-
het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/ 
een prima analyse, waar ook Frits Rosendaal wordt geciteerd. De bekende 3 argumenten 
voor het relatief lage aantal ziekenhuisopnames worden genoemd: vertragingsfactor 
besmetting / ziekenhuisopname, leeftijd, betere behandeling. 
Wat die betere behandeling betreft: standaard bloedverdunners, vaak ook remdesivir 
(kennelijk toch beschikbaar) en eventueel dexamethason. 
Niesters behandelt in dit artikel de claim dat de PCR test soms andere virussen detecteert 
(totale onzin natuurlijk) en de Nivel cijfers (door Maurice de Hond genoemd). 
Rest nog een curieuze waarneming waarmee critici graag schermen. Verspreid over het land 
peilt onderzoeksinstituut Nivel bij zo’n veertig huisartsen alle luchtwegvirussen waarmee 
patiënten langskomen. En het coronavirus wordt sinds juni bij de huisartsen vrijwel nooit 
meer gezien. Bewijs dat het coronavirus weg is? 
Natuurlijk niet, zegt Niesters. ‘Mensen met covidklachten gaan niet naar de huisarts, die 
worden naar de teststraat gestuurd’, zegt hij. Uit eigen waarneming weet de hoogleraar dat 
het virus echt in opmars is. ‘Ook wij vinden steeds meer positieven tussen de tests. 
Langzamerhand zien we de epidemie weer toenemen.’ 
Vooringenomen berichtgeving van de Volkskrant zal wel de reactie zijn van Maurice de 
Hond. 
 
Hier een kritische noot voor het RIVM over “Maassluis”, waarbij ventilatie geen rol zou 
spelen volgens het RIVM 

https://www.destentor.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-de-volle-ic-s~a96a5887/
https://www.destentor.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-de-volle-ic-s~a96a5887/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-000-besmettingen-in-een-week-maar-in-het-ziekenhuis-is-het-rustig-hoe-kan-dat~bdc17dd4/
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https://www.nu.nl/binnenland/6071863/rivm-ventilatie-speelde-bij-corona-uitbraak-
verpleeghuis-maassluis-geen-rol.html 
Als het inderdaad klopt, zoals in dit bericht gesteld, dat er “geen levend virus” op het filter is 
vastgesteld, en dat dit mede als bewijs dient dat de recirculatie geen rol heeft gespeeld bij 
de besmetting dan begrijp ik dat niet. Er zal denk ik nooit levend virus op een filter worden 
aangetoond tenzij je een flinke hoeveelheid levend virus filtreert en dan direct gaat meten. 
Het RIVM was tegen het onderzoek, als dat het onderzoek naar levend virus op het filter 
betrof dan heeft het RIVM gelijk. Maar dan niet gebruiken als argument tegen de 
recirculatie. 
Met alle missers die er in het verpleeghuis zijn gemaakt is dat ook helemaal niet nodig. 
 
Van Menno van Leeuwen een artikel over de ontwikkeling van een speekseltest. Of dit de 
testproblemen in de VS oplost lijkt me de vraag, het is nog altijd de PCR test. De vertraging 
van soms 2 weken zit hem toch echt niet in de monstername maar in het 
logistieke/administratieve traject lijkt mij. Zoals bij ons de GGD’s. 
https://edition.cnn.com/2020/08/16/health/us-coronavirus-sunday/index.html 
 
Van Jaap Dik een artikel met hoopvol nieuws over de duur van immuniteit, ook interessant 
voor de werking van een vaccin 
https://www.nytimes.com/2020/08/16/health/coronavirus-immunity-antibodies.html 
 
Van Jep een artikel over de invloed van vocht op de stabiliteit van het virus 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - inbox/FMfcgxwJXVKMQXFvDRHTmJZXjqgZWWhV 
 
 Er is veel te doen over de app. Ik heb geprobeerd deze te laden op mijn iPhone 5 maar dat 
is niet gelukt. Te oud toestel. Voer voor complotdenkers, Apple werkt mee met als doel om 
nieuwe toestellen te verkopen 
 
  

https://www.nu.nl/binnenland/6071863/rivm-ventilatie-speelde-bij-corona-uitbraak-verpleeghuis-maassluis-geen-rol.html
https://www.nu.nl/binnenland/6071863/rivm-ventilatie-speelde-bij-corona-uitbraak-verpleeghuis-maassluis-geen-rol.html
https://edition.cnn.com/2020/08/16/health/us-coronavirus-sunday/index.html
https://www.nytimes.com/2020/08/16/health/coronavirus-immunity-antibodies.html
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVKMQXFvDRHTmJZXjqgZWWhV
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Coronajournaal 21–22 augustus 
 
In mijn vorige mail had ik een PS: 
Altijd lastig om exponentiële processen in te schatten. 
Dit is de opgave: in het Feijenoord stadion valt een druppel op de middenstip, een seconde 
later 2 druppels, weer een seconde later 4 enz. enz. In hoeveel seconden is het stadion 
volgelopen (het is wel waterdicht natuurlijk). Oplossing de volgende keer. 
Ik vond deze in een dubbelinterview met vader en zoon Grapperhaus: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ferdinand-grapperhaus-en-zoon-ferdinand-
jr-wij-zeggen-thuis-altijd-juno-en-julij~b9b9634b/ 
De oplossing is 56 seconden. Ik heb het niet nagerekend, maar junior zal het niet zomaar uit 
zijn duim hebben gezogen. 
Ik noem het omdat het altijd lastig blijft om exponentiële processen na te voelen. Is 100 
nieuwe besmettingen per dag nog goed in de hand te houden? De 500 nu? Kan het 
misschien veel hoger? 
En is daar wel een goed antwoord op te geven, hangt het ook af van leeftijdsgroep, i8s het 
een cluster van een gesloten gemeenschap enz Een eenduidig antwoord is niet te geven, 
maar een stijging over wat langere tijd is nooit goed. 
Vroege signalering is een must, bij het begin werd met name gekeken naar ic opnames, later 
naar de ziekenhuisopnames (scheelde al 1-2 weken) en nu naar aantal gevonden 
besmettingen. Het bericht dat de rapportage van de ziekenhuisopnames erg achterloopt 
geeft geen goed gevoel. 
Potentieel een eerder resultaat geeft de rioolwater meting, zeker als per september ruim 
300 meetpunten worden meegenomen. Maar dan hoop ik wel op wat recenter gegevens 
want die van het Dashboard is van 10 augustus. 
 
Het interview met Helsloot in Medisch Contact, Gevolgen corona- maatregelen ‘moreel 
onverantwoord’, zie PDF, was in enkele opzichten goed te vergelijken met dat in de 
Gelderlander dus dat vergemakkelijkt de bespreking hier. 
Toch lijkt zijn toon zich te verharden, moreel onverantwoord, stuitend, het zijn grote 
woorden en dan denk je dat die goed onderbouwd zijn. Wat niet zo is volgens mij. 
Het centrale thema in zijn verhaal, dat steeds terugkomt in al zijn interviews is dat we voor 
enkele duizenden gewonnen gezonde levensjaren, er 1 miljoen gaan verliezen de komende 
10-20 jaar. En dat voor de som van 80 miljard euro. 
Beide, de enkele duizenden en ook de 1 miljoen zijn volkomen uit de lucht gegrepen. 
Voor die gewonnen levensjaren gaat hij uit van de oudere die gemiddeld nog 1 gezond 
levensjaar voor de boeg heeft. Ik dacht dat dit soort verhalen, de 80plusser van Jort Kelder, 
nu wel voorbij zou zijn na Boris Johnson en de RIVM statistieken, maar het staat er echt. 
De 1 miljoen jaar verloren gezonde levensjaren komt van de armoedeval van een half 
miljoen mensen die 2 jaar gaan inleveren. 
Ik heb al eens betoogd dat het verband tussen armoede en gezondheid bestaat, maar dat 
die tussen opleiding en gezondheid zeker zo stevig is. En als we het over een oorzakelijk 
verband hebben zet ik mijn geld op opleiding. Je zou zelfs kunnen zeggen dat nu mensen de 
gelegenheid krijgen wat aan hun opleiding te doen, daarmee ook meer gezonde levensjaren 
tegemoet gaan. 
Nieuw is dat Helsloot nu wereldwijd de gevolgen bekijkt en die zijn natuurlijk rampzalig, 
TBC, AIDS, honger maar het ontgaat mij wat Nederland hier had kunnen betekenen. Niet 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ferdinand-grapperhaus-en-zoon-ferdinand-jr-wij-zeggen-thuis-altijd-juno-en-julij~b9b9634b/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ferdinand-grapperhaus-en-zoon-ferdinand-jr-wij-zeggen-thuis-altijd-juno-en-julij~b9b9634b/


358 
 

alleen op internationaal niveau mis ik het alternatief, maar ook nationaal. Zweden werd nog 
wel eens genoemd als voorbeeld maar dat zie ik nu niet meer terug. 
De lockdown op 16 maart was volgens Helsloot niet nodig omdat de R al onder de 0 was 
gezakt. 
Ten eerste wisten we niet wat de R was op 16 maart, die komt pas weken later en dan nog 
met onzekerheid. Verder was 16 maart het sluitstuk van een hele serie maatregelen en min 
of meer afgedwongen, de Belgen die naar Nederlandse café’s kwamen, en wat scholen 
betreft opstand van ouders, leraren en medisch specialisten. 
 
Voor de verbanden tussen gezondheid, opleiding en inkomen zie 
https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/thema-gezondheid-en-
armoede/gezondheid-en-armoede 
Hieruit: 

 
 
Langdurige armoede heeft natuurlijk geen positief effect op de gezondheid, maar enkele 
jaren een lager inkomen zal hier in Nederland nauwelijks effect hebben op het aantal nog te 
leven gezonde jaren, we verliezen niet zoals in de VS onze ziektekostenverzekering. 
Het is wel duidelijk dat we wat aan het enorme verschil in gezonde levensjaren moeten 
doen, en hoewel we (misschien) 80 miljard uitgeven zijn we nog wel zó goed bij kas (en 
kenen tegen negatieve rente) dat er goede preventieprogramma’s kunnen komen. Voor alle 
inkomensgroepen trouwens. 
 
Hier nog een citaat uit het interview met een wat andere strekking 
Stuitend vindt hij daarom de berichten over mensen die de lockdown weldadig vonden. “Ik 
zie het als symptoom van media en politici die zich richten op de “wealthy worried”: de elite 
die geen pech meer gewend is, maar wel oproept tot solidair beleid……zij hebben na een dag 

https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/thema-gezondheid-en-armoede/gezondheid-en-armoede
https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/thema-gezondheid-en-armoede/gezondheid-en-armoede
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telewerken in de tuin geen oog voor mensen die driehoog achter wonen en om rond te 
komen wel naar buiten moeten om te werken. 
De suggestie dat het meer welvarende deel van de natie zich niet kan indenken wat het 
betekent als je met een stel kinderen op een flatje zit vind ik op mijn beurt stuitend. Het zal 
zeker bij enkelen zo zijn maar dit kun je toch niet generaliseren. Juist de lockdown periode 
was er ook een van onderlinge solidariteit. 
Ik ben niet vergeten dat de oproep tot een nog veel scherpere lockdown à la Italië o.a. van 
Geert Wilders kwam die prima zijn achterban kent, die zeker niet algemeen tot de “wealthy 
worried” behoort. En misschien waren mensen uit de grachtengordel, die genoeg hebben 
van de rolkoffers Airbnb blij, ik herinner me iets van Youp van’t Hek maar die was weer niet 
blij dat hij niet kon optreden. En ook ondernemers waren zeker niet allemaal enthousiast 
over de lockdown. 
Uit eigen familie-ervaring kan ik zeggen dat thuiswerken zonder kinderen prima ging maar 
met kinderen in de buurt kwam al snel het verlangen naar kantoor. En mijn buren heb ik 
nooit in de tuin zien telewerken. 
En wie wel bleef werken had geen file en overvolle treinen. 
 
Tenslotte staat groot in het interview ”ik heb met leden van het OMT gesproken. Ze geven 
me gelijk” 
Wat is de waarde van zo’n uitspraak als je geen namen kunt noemen en ook niet waar ze je 
gelijk in geven. Dat het allemaal heel erg is, een wereldwijde tragedie? Daar wil ik hem ook 
nog wel gelijk in geven. 
 
Helsloot komt ook aan het woord in een AD artikel 
https://www.ad.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-de-volle-
ic-s~a96a5887/ 
Niet verrassend natuurlijk dat hij geen reden ziet om nu in te grijpen, de situatie is “sinds 
juni stabiel” en er zijn niet veel ziekenhuisopnames. Maar ja, die lopen weken achter op de 
werkelijke besmettingen en daar wil men niet op sturen. En het “dringend advies”, niet 
meer dan 6 personen thuis stimuleert juist de Horeca. Gecombineerd met lokale 
maatregelen. 
Verder ook in dit interview (net als in de Stentor gisteren) aandacht voor de brief van de 
medici en commentaar daarop van Osterhaus en Bonten. 
 
Dat een gecoördineerde aanpak zelfs in één land al moeilijk is bewijst dit artikel in de NY 
Times dat Huub stuurde 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/08/20/trump-fda-tests-coronavirus/ 
FDA en de regering gaan rollebollend over straat, met Trump die deFDA ervan beschuldigt 
goede therapie tegen te houden tot na de verkiezing en de FDA passeert. Goed voor de 
acceptatie van een nieuw vaccin….. 
En ook hier in Nederland zijn voldoende stoorzenders. 
 
Van Huub een Volkskrant artikel: een mondkapje geeft niet meer risico-gedrag (ook niet 
minder) 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlander-met-mondkapje-wordt-niet-
opeens-onvoorzichtig~b51d1236/ 
maar mag het nu wel wettelijk? 

https://www.ad.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-de-volle-ic-s~a96a5887/
https://www.ad.nl/binnenland/het-aantal-besmettingen-stijgt-maar-waar-blijven-de-volle-ic-s~a96a5887/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/08/20/trump-fda-tests-coronavirus/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlander-met-mondkapje-wordt-niet-opeens-onvoorzichtig~b51d1236/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlander-met-mondkapje-wordt-niet-opeens-onvoorzichtig~b51d1236/
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https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogleraren-wat-rechter-deed-kan-niet-ze-behoort-
mondkapjes-te-toetsen-aan-de-
wet~a3464a47/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialshari
ng_web 
 
Het Ikje uit de NRC van woensdag 19 augustus. Hoezo toename aantal besmettingen in 
Frankrijk? 
Halverwege een fietstocht in Frankrijk besluiten we om bij een boulangerie iets lekkers te 
kopen. Genietend van de traktatie zien we voor de bakkerswinkel een rij ontstaan. Keurig 
staan de wachtenden met mondkapje op een meter uit elkaar. Het is een klein dorp en 
iedereen kent elkaar. Dat blijkt elke keer als een nieuwe klant aansluit: mondkapjes af, twee 
zoenen, en mondkapjes weer op. 
 
  

https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogleraren-wat-rechter-deed-kan-niet-ze-behoort-mondkapjes-te-toetsen-aan-de-wet~a3464a47/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogleraren-wat-rechter-deed-kan-niet-ze-behoort-mondkapjes-te-toetsen-aan-de-wet~a3464a47/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogleraren-wat-rechter-deed-kan-niet-ze-behoort-mondkapjes-te-toetsen-aan-de-wet~a3464a47/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogleraren-wat-rechter-deed-kan-niet-ze-behoort-mondkapjes-te-toetsen-aan-de-wet~a3464a47/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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Coronajournaal 23-24 augustus 
 
Zaterdag en zondag waren druk met het ontvangen van familie en vrienden (we waren nooit 
met meer dan 4 personen, dit ter informatie). 
Tussen de bedrijven door zag ik interessante artikelen in de dikke zaterdagkranten, en ook 
vooral Huub stuurde me weer veel interessants toe. Ik had al enig idee wat ik wel en niet 
zou doorsturen toen ik een stukje las in de Volkskrant, nu vandaag 24 augustus van Sander 
van Walsum, dat perfect voor mij verwoordde hoe ik er op dit moment over denk. Daarom 
volgt dit stukje nu integraal, en laat ik alle andere artikelen even bezinken. 
 
Als het om de pandemie gaat, maakt twijfel al snel plaats voor het eigen, onwankelbare 
gelijk. 
Soms gaat van een crisis een heilzame invloed uit op de samenleving. De status quo ante 
wordt eens kritisch tegen het licht gehouden. Er wordt minder geruzied over zaken die 
triviaal blijken te zijn. De politiek legt – gedragen door een gezamenlijk gevoel van 
urgentie – een ongewone daadkracht aan de dag. Het algemeen belang prevaleert boven 
het groeps- of individueel belang. 
De huidige crisis verloopt anders. In eerste instantie waren burgers best bereid om zich te 
voegen naar de richtlijnen van een overheid die zich met een klein lampje een weg moest 
banen door duistere materie. Mensen waren onderdeel van een collectief probleem, en 
wilden best (bescheiden) offers brengen voor de oplossing daarvan. 
Inmiddels lijkt die offervaardigheid vervluchtigd, en zijn de neveneffecten van corona bijna 
even ontwrichtend als de pandemie zelf. Jongeren die de vakantiemaanden niet in het 
mediterrane land van herkomst kunnen doorbrengen, slaan in Nederland aan het rellen. Het 
kabinet wordt aan de ene kant belaagd door critici die het van een onverantwoorde 
lichtzinnigheid betichten, en aan de andere kant door complottheoretici en door burgers die 
vrezen dat ze onder valse voorwendselen tot in lengte van jaren van hun vrijheden worden 
beroofd. 
Zorgen over de proportionaliteit van crisismaatregelen en over de schade die de rechtstaat 
onbedoeld kan worden toegebracht, zijn legitiem. Bij elke ingreep zou de vraag moeten 
worden gesteld: weegt de mogelijke winst op korte termijn wel op tegen de mogelijke 
schade op lange termijn? Kunnen tijdelijke inbreuken op grondrechten en op de privacy 
straks nog worden teruggedraaid? Creëren sommige maatregelen in de sfeer van de 
handhaving niet meer problemen dan oplossingen? 
Bij veel mensen in Nederland ontbreekt het echter aan de bereidheid om beleid te 
aanvaarden dat hun onwelgevallig is. Zij stellen dat beleid niet zozeer ter discussie, nee: zij 
merken het als wáánzin aan. En tegen een overheid die zich door die waanzin laat leiden, 
mag je ten strijde trekken. Onder verwijzing naar de eigen opvatting als de enige waarheid, 
negeren bokkige burgers demonstratieverboden en intimideren zij 
volksvertegenwoordigers. 
Bij anderen heerst verongelijktheid omdat niet iedereen in dezelfde mate door de 
coronamaatregelen wordt getroffen. Generiek beleid wordt hoogst persoonlijk opgevat. 
Ouderen beklagen zich over de bewegingsvrijheid die jongeren zich ongestraft zouden toe-
eigenen, jongeren beklagen zich over de offers die van hen zouden worden verlangd, ouders 
vragen zich af waarom kinderen wel met enkele tientallen bij elkaar in de klas kunnen zitten 
maar na schooltijd geen bijeenkomst in privésfeer met z’n zevenen mogen beleggen. ‘Kan 
iemand mij dat uitleggen?’, luidt dan de retorische vraag. 



362 
 

Nee, dat is niet uit te leggen. Zoals er zoveel niet is uit te leggen rondom een pandemie 
waar de wereld een half jaar geleden door is overvallen en waarvan nog altijd heel veel 
onbekend is. Ongetwijfeld maken tastende beleidsmakers fouten. Maar een groter 
probleem is dat ongedurige burgers niet willen beseffen dat je je in een land met ruim 17 
miljoen inwoners soms ook moet voegen naar maatregelen waarmee je het oneens bent 
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Coronajournaal 25 augustus 
 
Bij Science Media Centre wordt de vraag behandeld hoe het zit met het aantal 
besmettingen in relatie tot ziekenhuisopnames en (vooral) sterfgevallen. In elk geval lijkt het 
aantal sterfgevallen in relatie tot het aantal positief getesten af te nemen. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-current-case-rate-
hospitalisation-rate-and-death-rate/ 
Vergeleken met de beginperiode wordt er nu natuurlijk veel meer getest (de fout van 
Maurice de Hond om daar geen rekening mee te houden), en daarnaast speelt de leeftijd en 
betere behandeling mee. Prof Brendan Wren heeft 2 originele aanvullingen, vooral de 
laatste is interessant: 
(iii) a more robust human population as the most susceptible die, and (iv) changes in human 
practices such as improved hygiene and physical distancing would often make the infectious 
dose lower than in the pre-lockdown scenario, resulting in less severe disease. 
Er wordt niet ingegaan op de ziekenhuisopnames, daar geldt het veel groter aantal testen 
ook, maar niet zozeer de betere behandeling. En ook het leeftijdseffect is voor 
ziekenhuisopnames veel minder sterk dan bij de sterfgevallen, de heel hoge 
leeftijdscategorie wordt niet eens opgenomen. 
Het aantal ziekenhuisopnames is nu bij ons ca 10 per dag, bij ongeveer 500 besmettingen 
per dag zo’n 2%. Het plaatje van Van Dissel gaf ook 2% ziekenhuisopnames van wie er 
besmet wordt, maar het werkelijke aantal besmettingen moet veel hoger liggen dan de 500 
gevallen per dag. Want het RIVM schat dat er nu ca 34.000 mensen zijn die besmettelijk 
zouden zijn. Toch vreemd hoe men aan zo’n hoog getal komt. Eenmaal besmet rekent het 
RIVM met 6-10 dagen besmettelijk. Met 500 gevallen per dag zit je dan op zo’n 8 x 500 = 
4000 gevallen die je vindt met testen. Maar 30.000 niet, in dat geval gaat bron- en contact 
onderzoek weinig uithalen zou je zeggen. Ik zal wel ergens fout zitten want uitbraken in 
Bergen op Zoom en Dokkum bijvoorbeeld worden gedoofd. 
Op basis van de ziekenhuisopnames (en ic) zou je het aantal besmettingen per dag nog wel 
kunnen laten oplopen. Alleen zal dan de GGD het hele traject van testen – (snelle) uitlag en 
het bron- en contact onderzoek niet meer aankunnen. Het is nu al niet geweldig. 
 
Dat niet alleen Nederland worstelt met de vraag hoe het nu verder moet, bewijst dit artikel 
dat een aantal landen behandelt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/hoe-motiveer-je-een-bevolking-vol-te-houden-
a4009534 
Bij deze landen zitten ook België en Duitsland omdat we de grens delen, en we hebben al 
ervaring met de bars en restaurants die in Nederland openbleven en in België dicht. En in 
Scheveningen mocht er ook meer dan in Duitsland, dat hebben we ook gemerkt. Reden om 
vooral ook naar deze landen te kijken bij maatregelen. Zou natuurlijk nog beter zijn wanneer 
binnen de EU maatregelen op elkaar worden afgestemd. Voor de toeristenindustrie 
bijvoorbeeld. 
De op Frankrijk georiënteerde familie is vandaag deels naar Frankrijk (risico gebied), en 
deels komen ze vandaag terug uit hetzelfde gebied. Dat wordt in Nederland quarantaine? 
En voor de kleinkinderen in Parijs wordt het spannend of ze volgende week naar school 
kunnen. 
 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-current-case-rate-hospitalisation-rate-and-death-rate/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comments-about-current-case-rate-hospitalisation-rate-and-death-rate/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/hoe-motiveer-je-een-bevolking-vol-te-houden-a4009534
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/hoe-motiveer-je-een-bevolking-vol-te-houden-a4009534
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Het pleidooi om ouderen meer te beschermen, om zodoende de jongeren meer vrijheid te 
geven is natuurlijk sympathiek en een tweedeling in de maatschappij heb ik ook als 
mogelijke uitkomst wel genoemd (de popconcerten versus de bridgedrives). 
Dat ik daar toch wat van ben teruggekomen is vanwege het grote aantal risicogroepers (een 
derde krijgt de griepprik), de ouderen die toch contact met jongeren hebben 
(ouders/grootouders, leraren, contactberoepen, verzorgenden enz.) en dat we niet al te 
veel kunnen afwijken van omringende landen. En die bescherming bijvoorbeeld in het OV is 
nog niet zo eenvoudig zoals blijkt uit een mail van Trefpunt vrijwilliger René Maassen die na 
een half jaar weer eens met het OV moest reizen maar daar niet enthousiast over was: 
Afgelopen zaterdag zijn we, zoals ik in onderstaande mail al aangaf, met de trein en bus 
naar Nieuwegein gegaan. Het grootste deel van heen- en terugreis verliep goed. Echter, 
vanwege een defecte trein tussen Amersfoort en Utrecht, werden we op de heenweg in 
Amersfoort verzocht de intercity te verlaten en met een sprinter verder te reizen. In de 
eersteklas coupé van deze sprinter werd het overvol met zittende en staande medereizigers 
( vast niet allemaal betaald voor eerste klas, maar er is geen controle). De medereizigers 
droegen wel niet-medische mondkapjes, maar niet allemaal op correcte manier en een 
jongeman had erg veel dorst en moest dus zeer regelmatig wat drinken. Kortom deze 
twintig minuten waren zeker niet coronaproof. 
René komt voorlopig nog niet naar Urk. 
 
Een afgewogen artikel over dit onderwerp in het AD (Tubantia), gestuurd door Huub 
https://www.ad.nl/binnenland/scherm-ouderen-en-kwetsbaren-af-zodat-jongeren-
bewegingsruimte-houden~a0d5e53d/ 
Hierin een citaat van Heleen Dupuis, die het logisch vindt als oudere een stap terug te 
zetten voor de jongeren. En hier Cees Hertogh, OMT lid 
Vooral in regio’s waar het virus het meest rondwaart moeten ouderen en mensen met een 
beperking of aandoening op een betere manier worden afgeschermd, stelt Cees Hertogh, 
OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg. ,,Te denken valt aan het 
reguleren van bezoek in verpleeghuizen, de inzet van beschermingsmiddelen en begeleiding 
van bezoek door een vrijwilliger die toeziet op de 1,5 meter afstand.” 
Hier en daar blijkt deze praktijk al te worden toegepast 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/veel-personeel-in-verpleeghuis-budel-was-besmet-
zonder-het-te-merken-a4009567 
Steven Han houdt voortaan nauwgezet de besmettingscijfers bij van de 15 gemeenten waar 
zijn verpleeghuizen staan. Zodra het aantal besmettingen in één van die gemeenten 
enigszins toeneemt, moet iedereen bij Land van Horne zich laten testen. Personeel, 
bewoners, bezoek. „ 
 
In de Tubantia een enquête hoe Nederland denkt over de aanpak, en in hoeverre men zich 
aan regeringsmaatregelen wil houden (zie PDF, gestuurd door Huub). Helemaal op het eind 
komt de vraag of dit virus ernstiger is dan de griep (laten we even uitgaan van een stevige 
griep zoals 2017/2018) 
Twee derde van de Nederlanders onderschrijft de stelling dat het coronavirus erger is dan 
de griep. Jongeren denken vaker dat het niet veel uitmaakt dan ouderen. Vooral Forum-
stemmers denken er anders over: twee derde denkt dat corona niet erger is dan griep. Ook 
relatief veel Partij voor de Dieren- en PVV-stemmers denken er zo over. 

https://www.ad.nl/binnenland/scherm-ouderen-en-kwetsbaren-af-zodat-jongeren-bewegingsruimte-houden~a0d5e53d/
https://www.ad.nl/binnenland/scherm-ouderen-en-kwetsbaren-af-zodat-jongeren-bewegingsruimte-houden~a0d5e53d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/veel-personeel-in-verpleeghuis-budel-was-besmet-zonder-het-te-merken-a4009567
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/veel-personeel-in-verpleeghuis-budel-was-besmet-zonder-het-te-merken-a4009567
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Als een derde van de bevolking vindt dat dit corona virus niet erger is dan de griep, is het 
niet zo gek dat een flink deel van de bevolking geen boodschap heeft aan de maatregelen 
die de regering neemt. 
 
Ik had nogal wat commentaar op de artsenbrief, zie mijn journaal van 20 augustus, die tot 
dan weinig publiciteit had gekregen. Via 3 interviews in Het Parool komen thema’s uit de 
brief aan de orde, en één van de geïnterviewden is Toine Pieters. Nu wordt het tricky, want 
ik zit met Toine in het bestuur van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed. 
https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-
om-covid-19-draaien~b6fddbe8/ 
Voordat ik bij Toine kom, eerst 2 artsen. Aan de orde komt de relativering van de huidige 
pandemie, het aantal doden tot nu toe afgezet tegen jaarlijks aantal tabaksdoden. Weer 
eens wat anders dan doden ten gevolge van de griep (Helsloot). Ook deze vergelijking gaat 
niet op volgens mij, om dezelfde reden, omdat het aantal doden aan corona geen goed idee 
geeft, vanwege de maatregelen die zijn genomen. In Denemarken zijn maar enkele 
honderden doden gevallen, ben benieuwd of ze daar ook dat soort vergelijkingen maken. En 
een roker zal geen andere mensen besmetten, zeker niet nu veel maatregelen zijn genomen 
om het meeroken te beperken. 
Dan het mijden van de zorg. Dat zal zeker gebeurd zijn maar over de omvang valt te twisten, 
zoals in het geval van hartinfarcten, zie deze Volkskrant column van huisarts Rinske van de 
Goor. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/misten-we-echt-hartinfarcten-tijdens-de-
coronacrisis-of-waren-mensen-gewoon-ontspannen~b3bde921/ 
Van Toine vallen mij deze uitspraken op 
“Deze kramp, de voortdurende staat van paraatheid, is niet te doen.” 
Ik neem aan dat hij met de voortdurende staat van paraatheid het huidige beleid van testen 
bedoelt. Daarmee is het wel gelukt uitbraken in o.a. Bergen op Zoom en Dokkum te 
onderdrukken. Ook deze uitspraak is opvallend: 
De Tweede Kamer zou zich niet blind moeten staren op cijfers, aldus Pieters. “Vijfhonderd 
besmettingen op een dag, zoiets zegt me niets.” 
Zelf zou ik blij zijn met 500 besmettingen op een dag als dat vorige week 1000 waren. Maar 
ik zou niet blij zijn als we van 250 naar 500 gaan binnen een week. Het gaat om de trend van 
een exponentieel proces. Ik hoor van Toine nog wel eens wat hij met deze uitspraak 
bedoelt. 
 
Politieke druk van Trump op de FDA heeft kennelijk succes, 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-
authorization-convalescent-plasma-potential-promising-covid-19-treatment 
Science Media Centre heeft commentaar van 3 deskundigen, in de trant van 
“It is unfortunate that despite the scale of the epidemic in the United States and their rich 
history of rigorous clinical research, so many patients continue to be given an unproven 
treatment. If just a few thousand patients were to be randomised, we would have the 
answer. If effective, convalescent plasma could be rapidly used worldwide. If not, it could be 
abandoned. 
Er schijnen al 70.000 patiënten mee behandeld te zijn. 
Hier, in een artikel in Trouw gestuurd door Huub de stand van zaken in Nederland 
https://www.trouw.nl/binnenland/bloedplasma-in-strijd-tegen-het-coronavirus-deze-drie-
veelbelovende-onderzoeken-lopen-momenteel-in-nederland~b8349ea1/ 

https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-om-covid-19-draaien~b6fddbe8/
https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-om-covid-19-draaien~b6fddbe8/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/misten-we-echt-hartinfarcten-tijdens-de-coronacrisis-of-waren-mensen-gewoon-ontspannen~b3bde921/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/misten-we-echt-hartinfarcten-tijdens-de-coronacrisis-of-waren-mensen-gewoon-ontspannen~b3bde921/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-convalescent-plasma-potential-promising-covid-19-treatment
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-convalescent-plasma-potential-promising-covid-19-treatment
https://www.trouw.nl/binnenland/bloedplasma-in-strijd-tegen-het-coronavirus-deze-drie-veelbelovende-onderzoeken-lopen-momenteel-in-nederland~b8349ea1/
https://www.trouw.nl/binnenland/bloedplasma-in-strijd-tegen-het-coronavirus-deze-drie-veelbelovende-onderzoeken-lopen-momenteel-in-nederland~b8349ea1/
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Nog meer bewijs van politieke druk door Trump op de FDA 
https://www.cnbc.com/2020/08/23/trump-considering-fast-tracking-astrazeneca-vaccine-
before-election.html 
Hierin een tweet van Trump: 
The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to 
get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay 
the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives. 
Overigens heeft Astra Zeneca ontkend te werken aan versnelde registratie. Science Media 
Center gaf commentaar wat te verwachten was uit de VK, kampioen gerandomiseerd 
onderzoek: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-trump-is-planning-on-fast-
tracking-the-oxford-covid-19-vaccine-before-us-election/ 
It should be incredibly disturbing to the global medical community to see any potential 
attempts by any politicians, whether in Russia, the USA or elsewhere, to seek to manipulate, 
short-circuit or exert influence in any way over the agreed scientific protocols that are in 
place to carefully evaluate comparative safety, immunogenicity and efficacy of vaccines. 
Ook het brave RIVM lijkt niet geheel vrij te zijn van politieke druk 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-het-rivm-steeds-meer-onder-vuur-
ligt~b624f7bc/ 
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt staat ergens in dit artikel. 
 
De berichten dat een persoon voor de tweede keer geïnfecteerd is heeft voor heel wat 
publiciteit gezorgd. Veel is nog niet bekend, met miljoenen mensen die nu een infectie 
hebben opgelopen lijkt me dit nog niet echt verontrustend voor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van een vaccin. Bij Science Media Center gaat het commentaar in dezelfde 
richting: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-first-confirmed-case-of-covid-19-
re-infection-in-hong-kong-patient/ 
 
Zwager Bart tipt me over de “alternatieve persconferentie” van Maurice de Hond. 
https://www.maurice.nl/2020/08/23/video-van-alternatieve-personferentie-van-18-
augustus-2020/ 
De rol van “elder statesman” gaat hem beter af dan zijn agressieve optredens tot nu toe, en 
ook zijn verhaal is genuanceerder dan ik van hem gewend ben. Ik heb geen ruimte meer om 
er nu meer over te melden. 
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Coronajournaal 26–28 augustus 
 
Ik had niet verwacht dat Jan Huurman gebruik zou maken van mijn fout, bij de verzending 
van mijn laatste journaal, om een deel van mijn “abonnees” op de cc lijst te zetten, in plaats 
van bcc, en zelf een mail te sturen aan de adressanten. Niet iedereen (daar hoorde ikzelf 
ook bij) stelde dat op prijs. 
Ook was het maar een deel van mijn “abonnees”, omdat ik meerdere “corona” groepen 
heb. Omdat dus niet iedereen Jan’s boodschap heeft ontvangen, geef ik deze hier nog een 
keer door: 
Naar aanleiding van de laatste cijfers en jouw laatste rondzendbrief: wordt het niet eens tijd 
om meer ruimte te geven aan degenen die tot realisme, nuchterheid en nuance oproepen, en 
minder aandacht te geven aan de alarmisten? 
Ja, Covid-19 is een vervelende ziekte, maar als mensheid hebben we er meer van, en heftiger 
gezien (in termen van morbiditeit en mortaliteit). Als kenners van de medische geschiedenis 
zijn wij de groep bij uitstek om dat in perspectief te zien. Covid-19 is niet ernstiger dan we 
eerder meemaakten, de reactie van collega artsen, wetenschappers en politici wel. Vergelijk 
de cijfers, zie wat deze crisis doet met het verstand van velen: propageren van bewezen 
zinloze maatregelen onder het mom van voorheen kwakzalver argumenten als: 'het is goed 
voor het bewustzijn' of 'baat het niet, schaadt het niet', of, als toppunt: 'we moeten dit virus 
uitroeien'. 
Niet meer dan een advies. 
 
Ik heb eerder hier correspondentie met Jan gedeeld en als zodanig is deze mail geen 
verrassing. 
Mijn journaal van 23-24 augustus was helemaal gewijd aan een stuk van Sander van 
Walsum, met als titel Als het om de pandemie gaat, maakt twijfel al snel plaats voor het 
eigen, onwankelbare gelijk. 
Het helpt de discussie niet om te twijfelen aan het verstand van andersdenkenden, en 
kwakzalver argumenten te noemen bij maatregelen die nooit “evidence based” bewezen 
kunnen worden zoals de 1,5 meter en mondkapjes. 
Of medische geschiedenis ons gaat helpen bij de bestrijding van deze pandemie is de vraag. 
Al te stellige uitspraken op basis van die geschiedenis zou ik niet willen doen. Ik heb er 
eerder iets over geschreven, Manon Parry die in het AD stelt (mijn journaal 2-4 juli): 
Parry is ervan overtuigd dat er een tweede coronagolf komt, en dat die dodelijker zal zijn 
dan de eerste. Bij eerdere pandemieën ging het ook zo, zegt ze. 
https://www.ad.nl/binnenland/historicus-we-hadden-beter-kunnen-weten-met-het-
coronavirus~aa9470c6/ 
 
Kunnen we de dan niets leren pandemieën uit het verleden voor de aanpak nu? 
De laatste pandemie waar wij mee te maken hadden (afgezien van HIV) was de HongKong 
griep van 1968/1969. Er zijn factoren die, vergeleken met toen, nu een verzwaring geven, 
zoals de gezondheidstoestand en leeftijdsopbouw van de bevolking, de grote mobiliteit, een 
nieuw virus waar geen vaccin voor is (voor de HongKong griep was snel een vaccin 
verkrijgbaar, dat dit maar matig is ingezet voor de 2de golf is weer een ander verhaal). 
Maar aan de andere kant zijn er veel meer mogelijkheden om het virus te bestrijden, met 
ongekende mogelijkheden om thuis te werken, economische steunmaatregelen, opsporen 
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van besmettingen met PCR, snelle ontwikkeling van therapie dat in elk geval “iets” doet, en, 
voor zo’n nieuw virus, snelle vaccin ontwikkeling. 
Hoe deze mix van aan de ene kant verzwarende factoren, en aan de andere kant 
mogelijkheden het virus in te dammen gaat uitwerken, ik weet het niet. 
Wie zeker weet dat er binnenkort een werkzaam vaccin zal zijn, zal een andere kijk op de 
zaak hebben dan iemand die zeker weet dat het niet komt. En ik begrijp dat ook nog, die 
verschillende standpunten, alleen ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. Begin volgend jaar 
weten we meer, tot dan lijkt het mij verstandig om te proberen dit virus zonder al te 
draconische maatregelen, met regionale maatregelen, onder controle te houden. Niet om 
uit te roeien dus. 
Wat tot nu toe wel een constante is, dat is de grote belangstelling voor onbewezen 
therapieën die achteraf allemaal onwerkzaam of schadelijk blijken te zijn. Kinine en 
afgeleiden zijn daarvan een mooi voorbeeld, van 1890, de Russische griep (?) tot nu. Kwik, 
tijdens de Spaanse griep ingezet, is in recente tijden een hoogtepunt (dieptepunt). En de 
oudere geschiedenis geeft nog veel “mooiere” voorbeelden. Precies op tijd komt een blog 
van André Weel binnen 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vluchten-kan-niet-meer-.htm 
 
Jan heeft mij nog een link gestuurd naar een Belgische site met een brief die vergelijkbaar is 
aan de brief die Nederlandse medici hebben gestuurd naar 2de Kamerleden. Wat mij betreft 
hetzelfde commentaar als op de Nederlandse brief. 
http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/446907321 
Waarom proberen de artsen die deze brieven maken, niet om de artsenorganisaties mee te 
krijgen? Het zijn nu rare websites, waarbij er geen goede controle mogelijk is wie er tekent. 
 
Dat “overgewicht” en “mannen” als risicofactoren gelden is geen groot nieuws, maar er 
komen nu artikelen die zoeken naar verklaringen en/of gevolgen voor therapie en vaccin 
https://www.nytimes.com/2020/08/26/health/coronavirus-men-immune.html 
en (van Niek) 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/obesity-increases-risk-of-covid-19-
death-by-48-study-finds 
 
In de NRC, doorgestuurd door Huub een relativerend stukje over de Schiphol teststraat. Al 
een hoop gedoe over geweest omdat na 18 uur de zaak sluit. De GGD baas Sjaak de Gouw 
heeft al uitgelegd dat het om een test gaat. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/oranje-wasstraat-a4010077 
Menno van Leeuwen sluit hier mooi op aan met 2 artikelen over de PCR test, beide artikelen 
belichten de “vals-negatieve” testuitkomsten. Voor wie denkt dat als hij negatief test, hij 
geen corona heeft, kan met name het eerste artikel ontnuchterend werken. 
Tip: bij kritiek op de PCR test, zoals in de brief van de medici is het zinvoller de aandacht te 
vestigen op de vals negatieve resultaten dan de vals-positieve. 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - inbox?projector=1 
en 
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30365-7/pdf 
 
In de NRC een verhaal over die foute farmaceutische industrie die geen zin heeft in claims 
als er onverwachte bijwerkingen gaan optreden bij een vaccin. 
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/26/farmalobby-wil-dekking-tegen-claims-over-vaccins-
a4009945 
Yannis Natsis, bestuurslid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, 
waar hij de belangen van patiënten behartigt, stelt in een korte verklaring op zijn LinkedIn-
pagina dat de onthullingen „de schijnwerpers plaatsen op de ware intenties van de 
industrie” – niet per se de wereldbevolking willen helpen redden van een pandemie, maar 
vooral zo veel mogelijk geld verdienen zonder risico te lopen. 
Als zelfs een EMA bestuurslid, weliswaar op persoonlijke (LinkedIn) titel zo’n verhaal neerzet 
dan moet er iets aan de hand zijn? 
Even wat tegengas. Dat de vaccinindustrie vrijwel helemaal verdwenen is in de VS heeft te 
maken met de claimcultuur daar. Bayer weet daarvan mee te praten na de overname van 
Monsanto (weliswaar geen vaccin). Een paar miljoen dollar per geval is zo ongeveer het 
startbedrag, 
Stel dat achteraf een ernstige bijwerking optreedt bij 1:100.000 entingen, die wordt niet 
gevonden in fase 3 maar komt er wel uit als je 100 miljoen mensen een injectie geeft. Dan 
heb je dus 1000 gevallen. 
Een farma bedrijf wil best een vaccin produceren voor COVID, en zeker bij de grote 
bedrijven staat daarbij de financiële winst niet op de eerste plaats, maar zo’n bedrijf wil niet 
het risico lopen hieraan failliet te gaan. 
Wil je dan wel een injectie, als dat soort risico’s mogelijk zijn? Het is een risico van 0,001%, 
en zet dat uit ten opzichte van het risico dat je loopt op corona met de CFR die bij je leeftijd 
en andere verzwarende factoren hoort. Afgezien van solidariteitsgedachten. 
 
In de Volkskrant een interview met Aura Timen. Het allemaal niet nieuw wat ze vertelt, 
maar ik neem het toch nog maar op omdat ze nog eens duidelijk aangeeft dat het doel is 
niet de nul besmettingen zoals in Nieuw Zeeland 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-topvrouw-aura-timen-dit-is-een-heel-
onvoorspelbaar-virus-dat-baart-mij-zorgen~b73f5cef/ 
Wat is momenteel eigenlijk het doel van het coronabeleid? Het virus volledig uitbannen? Of 
het tolereren, zo lang de zorg maar niet overbelast raakt? 
‘In deze fase is het doel het virus zoveel mogelijk terug te dringen, daar is geen discussie over 
mogelijk. Daarvoor zetten we alles op alles, daarom doen we zoveel bron- en 
contactonderzoek, daarom zetten we zoveel in op communicatie, daarom testen we.’ 
Het doel is: naar nul? 
‘Ik denk niet dat dat lukt. Je moet ook realistisch zijn. Nederland is een open land, dus nul 
besmettingen zul je niet krijgen. Nieuw-Zeeland wilde naar nul, dat hebben ze honderd 
dagen volgehouden. En op dag 102 hadden ze toch weer een besmetting die ze niet konden 
traceren. En dan is Nieuw-Zeeland nog een eiland, hè? 
‘Ik denk dus: je moet het tot een minimum beperken. De brandhaarden opsporen, met de 
clusteronderzoeken die we doen: waar zit de verspreiding, waar loop het uit de hand? Dát 
willen we indammen.’ 
 
In de Europese competitie wie het beste of het slechtst presteert op corona gebied schijnt 
België de laatste plaats verlaten te hebben (volgens De Morgen, gestuurd door Niek): 
https://www.topics.nl/nee-we-zijn-niet-het-slechtste-coronaland-ter-wereld-
a14938747demorgen/?context=mijn-nieuws/ 
Alleen de sterfgevallen lijken te tellen. 
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Huub wijst me op een rapport van CrisisLab (Helsloot) in opdracht van MoJo (organisator 
van evenementen). 
https://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat-is-er-bekend-over-corona-def-24-
8-2020.pdf 
Het is voor mij bladeren door het rapport, 64 pagina’s nog zonder de uitgebreide 
literatuurlijst. Zeker niet allemaal onzin, maar wel statements die me bekend voorkomen 
van Helsoot, zoals in de conclusie de vergelijking met de griep. 
Wanneer griep en het coronavirus met elkaar worden vergeleken, moet geconstateerd 
worden dat het huidige coronavirus meer slachtoffers maakt dan in een gemiddeld griep- 
seizoen. Gemeten naar oversterfte gaat het om ongeveer 10.000 Covid-19 slachtoffers ten 
opzichte van gemiddeld 2.000 griepslachtoffers. De zwaarte van een griepseizoen kan ech- 
ter sterk fluctueren. Eind 2017/begin 2018 was er bijvoorbeeld sprake van een griepsei- 
zoen die 18 weken aanhield en in die periode ongeveer 9.500 doden eiste. Het aantal zie- 
kenhuisopnames was met 16.000 zelfs meer dan in de huidige coronacrisis. Een zeer zwaar 
griep seizoen kan dus ongeveer even veel effect hebben als de huidige corona-epidemie. De 
kanttekening hierbij dat er nu zware maatregelen zijn genomen snijdt maar beperkt hout: 
we wezen al op studies die nauwelijks een verschil in gevolgen laten zien tussen landen met 
een zware, lichte of geen lockdown. 
Hij is nu al wel opgeschoven richting een zeer zwaar griepseizoen, en geeft toe dat er zware 
maatregelen zijn genomen, maar die zouden nauwelijks effect hebben gehad. Ik heb 
gekeken in het rapport naar studies die nauwelijks een verschil zouden geven. In het rapport 
op pag 48 staat 
In de wetenschappelijke literatuur wordt er nogal verschillend gedacht over de nut- en 
noodzaak van de strenge (lockdown) maatregelen die wereldwijd genomen zijn. 
Wie de scherpe piek ziet, stijging en daling, van de oversterfte dit voorjaar in Nederland 
moet toch wel tot de conclusie komen dat de maatregelen hun effect hebben gehad. 
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Coronajournaal 29–30 augustus 
 
Op 14 mei noemde ik voor het eerst de mogelijkheid van een Amerikaanse burgeroorlog. 
Waar wij toiletpapier hamsterden deden de Amerikanen dat met geweren en munitie. En nu 
lijken ze die te gaan gebruiken. Gaat 2020 de geschiedenisboeken in als corona jaar, of als 
begin van de 2de Amerikaanse burgeroorlog? 
 
Mijn laatste journaal bevatte een Belgische link die was gestuurd door Niek, met daarin een 
serie grafieken. Hierover kreeg ik een mail van hem 
Over mijn inzending met de Belgische grafiekjes: 
Heb je gezien dat de oversterfte in Zweden bijna een kwart lager is dan bij ons? 
Hoe verrassend is dat? 
En hier mijn antwoord 
Niet zo verrassend, ik dacht dat het ongeveer gelijk was. Eerlijker vergelijking voor Zweden 
vind ik Denemarken en Noorwegen, veel lager aantal doden, met in elk geval voor 
Denemarken minder teruggang in BNP. En Nederland is beter te vergelijken met België, 
zelfde probleem met terugkerende skiërs gevolgd door carnaval. 
Beetje onzin al die vergelijkingen op land niveau, noord Nederland of Brabant, was een 
verschil. Komt dan één getal uit, ik wil in mijn volgend journaal wat meer op de noord-zuid 
tegenstelling focussen. 
 
Het blijft toch opvallend, de Noord-Zuid tegenstelling in het aantal besmettingen. Het viel 
me weer eens op toen ik het artikel las in de NRC dat gaat over een vergelijking tussen 
Nederland met België en Duitsland, actueel, de cijfers van de laatste week. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/duitsland-doet-het-beter-belgie-loopt-voor-
a4010197 - /handelsblad/2020/08/29/%23110 
In de “papieren” krant, die je ook kunt downloaden, staat een plaatje, zie hieronder links, 
die vreemd genoeg niet in de puur digitale versie staat, en dat het aantal besmettingen 
toont van de afgelopen week. 
 

 
Even afgezien van de Randstad lijkt er toch nog steeds een noord-zuid verschil te bestaan, 
niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. Je zou zeggen dat de invloed van Italiaanse 
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ski-bars gevolgd door carnaval na 7 maanden een keer voorbij zou moeten zijn, zelfs eerder 
het omgekeerde, de groepsimmuniteit is in het zuiden hoger dan in het noorden. 
Ik haal een oud idee van stal, de omgang in het zuiden is jovialer dan in het noorden, en 
men gaat in het zuiden ook wat makkelijker om met geboden en verboden. Wat te maken 
heeft met het katholieke geloof, waar het biechten nog niet zo lang geleden wijdverspreid 
was (ik begeef me nu op gevaarlijk terrein). 
De kaart met aandeel katholieken in Duitsland hier rechtsboven: 
https://fowid.de/meldung/deutschland-3-katholische-sueden-und-westen 
De vergelijking voor Duitsland, katholiek met hogere besmetting past niet helemaal, ter 
hoogte van Twente ligt in Duitsland een groot katholiek gebied dat redelijk vrij is van 
corona. Ik ken Twente een beetje, en ook wel over de grens, de landsaard wordt hier niet 
gekenmerkt door grote uitbundigheid, het blijft een tijd “op afstand”. 
 
Ondertussen blijft Zweden het land dat in de belangstelling staat 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-soepele-zweedse-corona-aanpak-in-de-
praktijk~v395793/ 
Genuanceerd verhaal, zoals altijd, van Tegnell, die reageert op de hoop dat de Zweedse 
aanpak de juiste is: 
Dat hoopt Anders Tegnell zelf natuurlijk ook. Alleen weet hij het evenmin, zegt hij, in een 
spreekkamer van zijn instituut. ‘Het is zeker te vroeg om te zeggen dat onze strategie 
succesvol is. We weten niet wat er zal gebeuren in de herfst, al verwachten wij vooral lokale 
uitbraken die met lokale middelen kunnen worden bestreden. Maar onze strategie laat wel 
zien dat je ook zonder een lockdown een drastische en snelle reductie van het aantal 
besmettingsgevallen kunt krijgen, met de zachte methoden die we in Zweden toepassen. 
Het duurde iets langer, maar we hopen dat de resultaten stabieler zal zijn. zegt Tegnell, 
ontspannen en informeel gekleed in een poloshirt. Hoewel Tegnell ontkent dat hij streeft 
naar groepsimmuniteit, hoopt hij wel op het effect daarvan. 
……….. 
‘Immuniteit kan de snelle daling van het aantal besmettingsgevallen in Zweden voor een 
deel verklaren, omdat de daling sneller is in gebieden die veel besmettingen hebben gehad’, 
zegt Tegnell. ‘Maar immuniteit is veel ingewikkelder dan we in het begin dachten. Sommige 
wetenschappers zeggen dat T-cellen belangrijk zijn, andere niet. Ik probeer het te begrijpen, 
maar ik kijk vooral naar de besmettingscijfers en daar ben ik blij mee.’ 
 
Nele Brusselaers, een Belgisch virologe werkzaam in Zweden had ik al een keer genoemd 
met haar kritiek op het Zweedse beleid, zie mijn journaal 3 juni. Ze doet het nu nog een keer 
dunnetjes over: 
https://www.nu.nl/coronavirus/6073940/epidemioloog-waarschuwt-zweedse-aanpak-van-
coronavirus-kan-leiden-tot-nieuwe-piek.html 
 
In NRC een discussie wat te doen met complotdenkers en -complottheorieën, met o.a. Ian 
Buruma. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/27/grote-satan-biedt-troost-in-onzekere-tijden-
a4010011 
Soms is het interessant de reacties van lezers te bekijken. Deze is van A.C. Ribbeling. 
Dit debat is feitelijk al gaande sinds Plato zich tegen de sofisten keert in het bijzonder in de 
dialogen Sophisten en Protagoras. In de eerste democratie Athene had men al last van 

https://fowid.de/meldung/deutschland-3-katholische-sueden-und-westen
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-soepele-zweedse-corona-aanpak-in-de-praktijk~v395793/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-soepele-zweedse-corona-aanpak-in-de-praktijk~v395793/
https://www.nu.nl/coronavirus/6073940/epidemioloog-waarschuwt-zweedse-aanpak-van-coronavirus-kan-leiden-tot-nieuwe-piek.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6073940/epidemioloog-waarschuwt-zweedse-aanpak-van-coronavirus-kan-leiden-tot-nieuwe-piek.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/27/grote-satan-biedt-troost-in-onzekere-tijden-a4010011
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/27/grote-satan-biedt-troost-in-onzekere-tijden-a4010011
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demagogen. Op een gegeven moment werd daartegen het 'schervengericht'ingezet. In 
Athene onderkende men het immanente gevaar van volksmenners, die via een procedure tot 
verbanning konden worden veroordeeld. In de genoemde dialogen gaat Socrates de 
discussie aan en wint, maar zonder de sophisten daarmee over te halen. Aristoteles schrijft 
in Rhetorica een m.i. betere methode, (heel in het kort) namelijk door betere verhalen te 
vertellen, de volksmenner zijn publiek wèg te nemen.Ook vandaag nog is Rethorica een 
verhandeling die iedere serieuze politicus zou moeten bestuderen.Sophisme is een retorische 
techniek. Waarmee we sinds vorige eeuw mee hebben te maken is meer 'marketing'. Na WO 
I vooral ingezet door Lenin/Stalin, maar door Goebbels tot grote hoogte gedreven, het 
poneren van dingen en dat met enorme frequentie en kracht te herhalen, die daardoor als 
feiten werden ervaren, zonder onderliggende werkelijkheid. Daarmee wordt niet op kennis 
gemikt, maar op geloven. Dan zijn 'fact checks' machteloos. Dan is de aanwijzing van 
Aristoteles zinniger, een beter verhaal te vertellen dat wel een grond in de werkelijkheid 
heeft. Maar in debat gaan met een complotdenker heeft net zoveel zin, als de jehova die 
bij je aan de deur belt van zijn geloof af proberen te brengen. 
De laatste zin heb ik “vet” gemaakt omdat dit volledig overeenkomt met een eigen ervaring. 
Ik merk nu ook een ernstige omissie in mijn opvoeding, ik ken wel de term drogreden, maar 
heb dast niet in verband gebracht met het sofisme. Huiswerk te doen. 
 
Van Toine Pieters kreeg ik een stuk uit Het Parool over de gemiste kankerdiagnoses 
https://www.parool.nl/nederland/duizenden-mensen-krijgen-de-diagnose-kanker-later-
door-
corona~b3c84011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=em
ail 
Ik heb al eerder iets geschreven over gemiste hartinfarcten. Dat er gezondheidsschade is 
geleden door de corona crisis is duidelijk, al werd dit in het begin ontkend door bijvoorbeeld 
Anne Wensing in een discussie met Ira Helsloot (mijn journaal 30 maart) 
Wensing zegt dat we te maken hebben met een uitzonderlijke situatie. Wanneer de 
jaarlijkse griepepidemie aan de orde komt zegt ze dat daarvoor een vaccin is, ze wordt echt 
boos op Helsloot wanneer deze zegt dat urgente operaties die niet corona gerelateerd zijn 
worden uitgesteld. Zij ontkent dit, maar Helsloot weet dit overtuigend te weerleggen. 
Dat urgente operaties niet zijn doorgegaan dat weet ik uit eigen (familie)ervaring. 
En er zullen zeker kankerdiagnoses later zijn gesteld zoals in het artikel aangegeven. Of 
uitgesteld screeningsonderzoek een probleem is, zal later blijken, voorlopig denk ik dat het 
meevalt, ik ben sowieso niet zo van de screening 
https://decorrespondent.nl/10434/preventieve-gezondheidsscans-maken-ons-niet-
gezonder-maar-wel-angstiger/4289230975722-3dfdee47 
Bij een evaluatie moet dan ook de schade worden meegenomen die is voorkomen door 
nodeloos medisch ingrijpen (mijn journaal van 24 mei) 
 
Dat ik later Helsloot ben afgevallen is o.a. omdat hij aan de ene kant de lockdown onnodig 
vond en tegelijkertijd de schade noemde door al die uitgestelde zorg. Alsof we zonder 
lockdown niet veel grotere problemen hadden gehad in de gezondheidszorg. Ik mailde dat 
Toine, in algemene zin, zonder Helsloot te noemen waarna Toine mij terugmailde 
Ik was niet tegen de lockdown maar ben nu wel voor proportionaliteit en slimme interventies 
die regionaal en op maat gesneden zijn. 
Daar ben ik het helemaal mee eens. 

https://www.parool.nl/nederland/duizenden-mensen-krijgen-de-diagnose-kanker-later-door-corona~b3c84011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/duizenden-mensen-krijgen-de-diagnose-kanker-later-door-corona~b3c84011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/duizenden-mensen-krijgen-de-diagnose-kanker-later-door-corona~b3c84011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.parool.nl/nederland/duizenden-mensen-krijgen-de-diagnose-kanker-later-door-corona~b3c84011/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://decorrespondent.nl/10434/preventieve-gezondheidsscans-maken-ons-niet-gezonder-maar-wel-angstiger/4289230975722-3dfdee47
https://decorrespondent.nl/10434/preventieve-gezondheidsscans-maken-ons-niet-gezonder-maar-wel-angstiger/4289230975722-3dfdee47
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Huub stuurt me een artikel uit het AD, waarvan de naam mij deed vermoeden dat het kritiek 
bevatte op het te strenge beleid 
https://www.ad.nl/binnenland/criticasters-zitten-outbreak-management-team-op-de-huid-
hebben-zij-een-punt~a92e6feb/ 
Nee dus, het gaat om het “Red Team” dat juist een veel stringentere aanpak bepleit. Ik zie 
dat Arnold Bosman lid is van het Red Team: 
Wat is Red Team? 
Een groep wetenschappers die het OMT willen behoeden voor een tunnelvisie. Zo uitten een 
deel van de experts in deze krant kritiek op de traagheid waarmee corona-onderzoeken 
worden uitgevoerd. Een paar van hen behoorden tot de 98 wetenschappers die deze zomer 
op het ministerie lessen trokken uit de eerste golf. Red Team komt ongevraagd met 
voorstellen om corona te bestrijden. De rode draad is dat ze een scherpere koers en einddoel 
willen. Het is nu veel te vrijblijvend en ambivalent. 
Prima toch? 
In kringen rond het OMT en RIVM denken ze daar genuanceerder over. Het is ook niet leuk 
steeds op de vingers te worden getikt. ,,Ik ben bang dat het Red Team onderdeel wordt van 
de onrust,” zegt hoogleraar virologie en OMT-lid Marion Koopmans deze week in De Groene 
Amsterdammer. Anderen klagen veelal off the record dat Red Team onredelijke stellingen 
betrekt. Zoals het streven het aantal besmettingen naar (bijna) nul te brengen, vooral 
uitgedragen door gezondheidseconoom Xander Koolman. 
 
Ben wel benieuwd wat het resultaat wordt wanneer het regeringsbeleid straks wordt 
geëvalueerd door deskundigen met o.a. Ira Helsloot en Arnold Bosman. 
Als de link naar “De Groene” werkt, loont het de moeite om het artikel te bekijken, ik heb er 
even snel naar gekeken. Kom er de volgende keer zeker op terug. 
Het blijkt het tweede te zijn van een drieluik, hier is het eerste (nog niet bekeken), derde 
volgt nog: 
https://www.groene.nl/artikel/hoe-nederland-werd-overvallen-door-het-virus 
 
Nog steeds is niet duidelijk onder welke omstandigheden de 1,5 meter niet voldoende is en 
slechte ventilatie een rol speelt. Maar goede ventilatie kan natuurlijk geen kwaad, en dit is 
een goed artikel: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/waart-het-virus-rond-boven-het-systeemplafond-
a4010094 
 
Ik had niet gezien dat Jan Huurman in een tweede mail een link naar een interview met 
Giesecke naar een deel van mijn “abonnees” heeft gestuurd. Ik had het niet opgenomen 
omdat ik al op 29 april een langer interview met hem heb genoemd en besproken, en dit 
(oude) interview geen nieuwe gezichtspunten volgens mij opleverde. 
  

https://www.ad.nl/binnenland/criticasters-zitten-outbreak-management-team-op-de-huid-hebben-zij-een-punt~a92e6feb/
https://www.ad.nl/binnenland/criticasters-zitten-outbreak-management-team-op-de-huid-hebben-zij-een-punt~a92e6feb/
https://www.ad.nl/binnenland/kritiek-op-traagheid-corona-onderzoeken-de-overheid-is-volstrekt-afwezig~a124df31/
https://www.ad.nl/binnenland/kritiek-op-traagheid-corona-onderzoeken-de-overheid-is-volstrekt-afwezig~a124df31/
https://twitter.com/C19RedTeam
https://www.groene.nl/artikel/je-moet-erbovenop-zitten-om-de-controle-te-houden
https://www.groene.nl/artikel/je-moet-erbovenop-zitten-om-de-controle-te-houden
https://www.groene.nl/artikel/hoe-nederland-werd-overvallen-door-het-virus
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/waart-het-virus-rond-boven-het-systeemplafond-a4010094
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/waart-het-virus-rond-boven-het-systeemplafond-a4010094
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Coronajournaal 31 augustus–2 september 
 
Statistici schijnen in het VK onder vuur te liggen, en dan is Spiegelhalter natuurlijk de man 
om daar een mooi commentaar op te geven, zoals blijkt uit dit stuk dat Niek mij stuurde uit 
The Guardian: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/31/politicians-covid-19-statistics-
statisticians?CMP=share_btn_link 
Het begin mag er zijn 
Sooner or later we are going to have to have an inquiry into the role of statisticians in the 
Covid-19 crisis,” declared the journalistRoss Clark in the Daily Telegraph recently. “They will 
have to be put in the hot seat and grilled as to whether they contributed to the sense of 
panic which has gripped so many people and disrupted normal life for so long.” As one of 
those beastly statisticians, I would relish the opportunity. 
Dit is wat Spiegelhalter daarover heeft te zeggen 
In my book The Art of Statistics, published last year, I quote the statistician and writer Nate 
Silver, who said: “Numbers have no way of speaking for themselves… we imbue them with 
meaning.” During this crisis, a lot of meaning has been imbued by people who want the 
numbers to support their argument. This may include making comparisons with Sweden to 
say a strict lockdown is unnecessary, or pointing to rising infection rates to demand a zero-
Covid strategy. In contrast, statisticians tend to be pedantically cautious in their 
interpretation of data, as they understand its frailties and uncertainties, and are very 
reluctant to use it to argue that something should or should not be done. 
Als voorbeelden hoe cijfers worden “mishandeld” noemt hij 2 voorbeelden. De eerste is de 
beslissing van de Engelse regering om de mensen die zijn overleden, meer dan 28 dagen na 
een positieve corona test niet meer mee te tellen in de statistieken, wat het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van corona met 5000 verminderde (Zweden heeft ook iets 
dergelijks dacht ik). Wat mij weer eraan herinnerde dat alleen de oversterfte een goede 
vergelijking is tussen landen. 
Het tweede voorbeeld is dat de resultaten van de transfusie van bloed van voormalige 
corona patiënten 35% minder sterfgevallen zou geven volgens Hahn, directeur van de FDA, 
al of niet onder druk van Trump. Omdat het gaat om een relatieve uitkomst van een selecte 
groep behandeld in een ziekenhuis is dit onzin, velen overlijden buiten het ziekenhuis 
bijvoorbeeld: 
This is possibly the most statistically dim-witted utterance I have witnessed from any 
authority during this crisis, and he’s up against some pretty stiff competition, not least from 
the president flanking him at the press conference. 
Ook met het eind van het artikel kan ik helemaal mee eens zijn: 
People tend to have an exaggerated sense of their vulnerability to Covid-19, and I admit that 
statisticians must take some responsibility for not communicating a realistic idea of the risks. 
Partly this is a problem with averages – just saying that around 1% of people die after 
catching the virus can be misleading when this average figure disguises a huge 
variability, estimated to range from around 20% in the very old and frail, to roughly one in 
50,000 for schoolchildren. It is quite right to focus on the effects of ethnicity, deprivation and 
people-facing jobs, each of which can roughly double the risk of catching and dying from the 
virus. But being just six years older also doubles your risk: it goes up, like some lethal form of 
compound interest, at around 12% for each year of age. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/31/politicians-covid-19-statistics-statisticians?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/31/politicians-covid-19-statistics-statisticians?CMP=share_btn_link
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/21/mercy-statisticians-pandemic
https://www.theguardian.com/us-news/nate-silver
https://www.theguardian.com/us-news/nate-silver
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/29/uk-health-leaders-call-for-government-to-seek-total-elimination-of-covid-19
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jul/29/uk-health-leaders-call-for-government-to-seek-total-elimination-of-covid-19
https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/now-casting/report-on-nowcasting-and-forecasting-6th-august-2020/
https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/now-casting/report-on-nowcasting-and-forecasting-6th-august-2020/
https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/now-casting/report-on-nowcasting-and-forecasting-6th-august-2020/
https://medium.com/wintoncentre/what-have-been-the-fatal-risks-of-covid-particularly-to-children-and-younger-adults-a5cbf7060c49
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The spread of the virus at the start of the epidemic showed how difficult it was to grasp this 
idea of exponential increase, but it may help us understand why the current rise in cases is 
not being followed by extra hospital admissions or deaths. It is vital that we don’t just count 
cases, but look at their ages, and the latest report from Public Health England reveals the 
highest rate of positive tests is in the 15-44 age-group. If 5,000 30-year-olds get infected, we 
might expect just one or two to die, and so this helps explain the lack of severe consequences 
so far. But it’s a different picture for the frail and elderly, who need proper protection. 
This is a tricky time for us all, with a need to balance potential harms and benefits while 
faced with so much uncertainty. This is true both for society as a whole and for each 
individual weighing up their options. As a community, we require increasingly intensive 
coronavirus surveillance, and rapid and proportionate local action, combined with maximum 
efforts to open schools and get the economy moving, while also protecting the extremely 
vulnerable. And as individuals, we all have to face the fact that this is not going to go away 
in a hurry: even if a vaccine eventually arrives, it may not afford complete protection and 
may need repeating. So those who are currently shielding will at some point have to decide 
whether they want to be shut in their homes for the foreseeable future. This process will be 
gradual, and suitably cautious, but we have long since learned to manage risks such as 
transport accidents and terrorism. 
 
Roelf Backus stuurt me een staatje uit de laatste corona cijfers (12.4) met de volgende tekst 
In totaal zijn er de afgelopen 5 maanden 70 'gezonde' patiënten onder de 70 jaar overleden 
aan Covid. RIVM cijfers. (bijlage) 
Daar valt wel iets op af te dingen, zo is van 144 personen de gezondheidstoestand niet 
bekend, en is het totaal overlijdensgevallen een onderschatting, maar feit blijft dat de kans 
op overlijden voor een gezonde “70-min” klein is. Overigens waren de 70-minners op de ic 
in de meerderheid. 
Zoals Spiegelhalter al wel eerder heeft laten zien, en wat je ook aan de RIVM cijfers ziet is de 
grote leeftijdsafhankelijkheid van de overlijdenskans. Die overigens als je dat relateert aan 
het verwachte verlies aan levensjaren weer opmerkelijk stabiel is (kans op sterfte bij corona 
infectie is vergelijkbaar met kans dat je binnen een jaar overlijdt, zie mijn journaal van 17 
april. 
 
Tijd voor iets luchtigers. 
Voor mijn verhaal dinsdag, de try-out van alle nieuwe audio-visuele apparatuur bij het 
Trefpunt heb ik gezocht naar een plaatje voor de openingsdia. Ik herinnerde me de heilige 
corona, op 30 maart had ik haar bestaan gesignaleerd als beschermheilige van slagers en 
schatgravers. Er blijkt nu bij de katholieke universiteit Leuven een speciale website te 
bestaan, waar ik een Engelstalig bidprentje vond 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/heilige-corona/ 
 

https://www.gov.uk/government/publications/national-covid-19-surveillance-reports
https://alama.org.uk/covid-19-medical-risk-assessment/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/heilige-corona/
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Het is een serieuze website, maar wel met enige humor, zoals bij de tekst van hoofdstuk 7: 
Hoe de herontdekking van de Heilige Corona zich als een virus verspreidde en muteerde. 
 
Een fraai overzicht van de vaccinontwikkeling, zowel wat type vaccins betreft, de klinische 
proeven en de belangrijkste “spelers” staat in de NRC. Het lijkt erop dat dit aan de actuele 
situatie wordt aangepast, het verhaal is van 28 augustus maar aangevuld op 1 september 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-
a4010139 
 
De website viruswaarheid.nl heeft concurrentie gekregen van viruswaarheid.com, het 
grappige is dat deze verwijst naar de RIVM website. De mensen van viruswaarheid schijnen 
niet de grap ervan in te zien 
https://www.zeelandnet.nl/nieuws/link-viruswaarheidcom-schakelt-door-naar-site-rivm 
 
Mijn eerste referentie naar BCG als mogelijke preventie voor corona is van 1 mei, en 
kennelijk wordt er nog steeds aan gewerkt, maar echt resultaat is nog niet te melden 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/01/hoop-dat-tbc-vaccin-ook-corona-infectie-kan-
voorkomen-a4010448 
 
Steeds nadrukkelijker mengt Frits Rosendaal zich in het corona debat. Hier met Marc 
Bonten, een kosten-baten analyse die wat anders uitvalt dan die van Helsloot 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/covid-19-vraagt-dure-offers-maar-niks-doen-kost-
ook-veel-geld-a4010126 
 
Van Huub een mooi verhaal van Frits Abrahams in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/30/generaties-in-conflict-a4010269 
Ik voel wel voor enkele suggesties van de jonge (33) historicus Geerten Waling in De 
Telegraaf: ouderen winkelen en bezoeken horeca op andere uren dan jongeren. Waling wil 
dat ook op straat, maar dat gaat mij veel te ver. Aparte plaatsen in het openbaar vervoer 
lijkt me een beter idee, 
……Het zijn maar enkele suggesties voor de vuist weg. De precieze invulling laat ik graag 
over aan een deskundige commissie, evenwichtig samengesteld uit jong én oud, maar liefst 
niet onder voorzitterschap van Jort Kelder. 
 
Hij reageert onder andere op een artikel van Sander Schimmelpenninck dat ik nog niet had 
gelezen maar nu tegenkom. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-a4010139
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-
nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/ 
Wie de voortdurende platitudes over ‘samen’ en het daaruit voortvloeiende en inherent 
oneerlijke one-size-fits-all-beleid bekritiseert, is een harteloze klootzak, die groepen tegen 
elkaar opzet of ouderen de dood in wil jagen. Ouderen grossieren daarbij in emotionele 
betogen en vallen niet zelden door de mand wanneer ze met pathetisch paternalisme hun 
senioriteit als laatste argument inzetten. Het is gespartel van een even dominante als 
egoïstische generatie, die het zich, losgekoppeld van de economische conjunctuur, kan 
permitteren om cultureel rechts te stemmen en zich volledig te verliezen in de korte termijn. 
Hiermee vergeleken waren de uitspraken van Jort Kelder nog gematigd. Een idiote 
versimpeling van zaken, ik herinner me nog de column van Rosanne Hertzberger, zie mijn 
journaal van 28 maart: 
Als burger van dit land verwacht ik dat de overheid zich inzet om mijn gezondheid te 
beschermen met verstandig volksgezondheidsbeleid. Dat betekent, beste autoriteiten, dat ik 
geen longontsteking wil oplopen. En ik wil ook niet een aanzienlijke kans op een 
longontsteking hebben. Ik vind dat een onacceptabel gevaar. Ik wil dat u mij beter 
beschermt tegen dit virus. 
De column van Frits Abrahams biedt voldoende tegenwicht. 
 
In de NRC een artikel over “lichtpuntjes, niet echt nieuw zijn de 4 redenen: coronapatiënt 
beter te behandelen, jonger, niet-geïnfecteerden hebben soms al afweer en de 
groepsimmuniteit is misschien dichterbij dan gedacht 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/31/nee-het-virus-is-niet-weg-maar-er-zijn-
lichtpuntjes-a4010396 
 
Als je 98 deskundigen, met de meest uiteenlopende achtergronden. Veel hoogleraren, maar 
bijvoorbeeld ook opiniepeiler Maurice de Hond, ex-CPB-baas Coen Teulings, een journalist 
van website De Correspondent en een dataspecialist van het tijdschrift Voetbal 
International vraagt om een “position paper” van 2 pagina’s in te leveren dan krijg je een 
grabbelton aan ideeën. Daar kan iedereen uithalen wat van zijn gading is 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-
nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/ 
 
De WHO heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven met betrekking tot het geven van steroïden 
(dexamethason bijvoorbeeld) bij ernstige gevallen van corona. Voor wie het dexamethason 
succes verhaal heeft gevolgd niet echt nieuw: 
https://www.nytimes.com/2020/09/02/health/coronavirus-steroids-who.html 
 
Ik kreeg een paar referenties naar het gedoe rond de corona app maar het lijkt er niet op 
dat er nu snel een werkzame app komt. Ik denk wel na over een nieuwe iPhone maar daar 
speelt de app een ondergeschikte rol bij. 
 
  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/31/nee-het-virus-is-niet-weg-maar-er-zijn-lichtpuntjes-a4010396
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/31/nee-het-virus-is-niet-weg-maar-er-zijn-lichtpuntjes-a4010396
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/externe-deskundigen-tweede-kamer-krijgt-nu-te-veel-adviezen-over-coronabeleid~b1d828ea/
https://www.nytimes.com/2020/09/02/health/coronavirus-steroids-who.html
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Coronajournaal 3-5 september 
 
Neef Jacob zingt in het Warnsveldse Mannenkoor en belt mij met de vraag of het verstandig 
is om weer met de repetities mee te doen. Jacob is de zoon van oom Joop, 10 jaar ouder 
dan mijn vader, en ik weet niet precies de leeftijd van Jacob, maar wel dat hij een aantal 
jaren ouder is dan ik. 
Ik kende het koor niet dus ik vroeg Jacob hoeveel zangers dit koor telt: ca 60. Hier staan ze 
http://www.warnsveldsmannenkoor.nl/ 
Toen ik de neven-en nichtendag die in juli zou worden gehouden moest afblazen hadden we 
het erover dat we dat tot na het vaccin zouden uitstellen, dus ik vroeg Jacob eerst wat hij er 
zelf van dacht. Een vraag waar ik zelf vaak grappen over heb gemaakt maar die me nu wel 
van pas kwam. Toen waren we het er snel over eens dat het niet zo verstandig was daaraan 
mee te doen. 
 
Het zangduo Saskia en Serge, bekend van de hit “Het zijn de kleine dingen die het doen” 
leeft al vanaf de uitbraak in volledige isolatie 

 
https://www.volkskrant.nl/columns-
opinie/bij-saskia-en-serge-het-koppigste-
quarantainekoppel-van-
nederland~b426011b/ 
Dit is dus zoals Sander Schimmelpenninck 
het graag ziet. Saskia en Serge hebben 
een glazen deur, zodat de interviewer 
buiten kan blijven, wel met koekjes en 
thee (en completa) 
 
 
 
 

 
Roelf Backus stuurde me 7 standpunten van Arts en Covid, de groep die achter de 
brandbrief aan de regering en brief aan de kamerleden zit. Toen ik de standpunten zag, 
reageerde ik naar Roelf wat afhoudend: 
Nee, niet gezien, maar niet veel nieuws vergeleken met de brandbrief en de brief aan de 2de 
kamerleden volgens mij? Ook een rommelig gedoe met ondertekenaars van de brief, zie de 
rectificatie op de site. 
Maar zo gemakkelijk kwam ik er niet mee weg 
Hoewel ik vind dat de argumenten niet veel aan kracht inboeten door het rommelig gedoe 
met de ondertekenaars. De boodschap is helder. 
Dus hier de standpunten en mijn commentaar 
Standpunten Arts en COVID 
1. Achtennegentig procent van de bevolking ervaart weinig klachten bij besmetting met het 
SARS-CoV-2 virus. Risico op een ernstiger beloop en overlijden bestaat vooral binnen 
specifieke risicogroepen. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,6%. Dit 
rechtvaardigt niet de positie van het SARS-CoV-2 virus op lijst A van meldingsplichtige 
ziekten en dit moet heroverwogen worden. 

http://www.warnsveldsmannenkoor.nl/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bij-saskia-en-serge-het-koppigste-quarantainekoppel-van-nederland~b426011b/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bij-saskia-en-serge-het-koppigste-quarantainekoppel-van-nederland~b426011b/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bij-saskia-en-serge-het-koppigste-quarantainekoppel-van-nederland~b426011b/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bij-saskia-en-serge-het-koppigste-quarantainekoppel-van-nederland~b426011b/
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Ik ga niet over de plaatsing, maar plaatsing op lijst A is niet uitsluitend afhankelijk van de 
mortaliteit, zo heeft polio, ook op die lijst, een lagere mortaliteit. Bij corona speelt mee dat 
het een nieuw virus is, nog veel onduidelijk is voor de therapie, en er (nog) geen vaccin is. 
2. Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dienen proportioneel 
te zijn. Zij mogen niet meer schade doen dan hetgeen zij proberen te voorkomen. De huidige 
nevenschade op sociaal, economisch en medisch terrein is groot. De uitkomsten van 
onderzoek hiernaar dienen zo snel mogelijk tot aanpassingen in het beleid te leiden. 
De nevenschade is groot, prima dat het wordt onderzocht, maar dan moet het wel worden 
geplaatst naast wat er gebeurd zou zijn – en staat te gebeuren- als maatregelen waren / 
worden teruggedraaid. Voor de opstellers van deze standpunten staat de uitkomst kennelijk 
al vast. 
3. Het initiële doel van de maatregelen, namelijk de ziekenhuiscapaciteit niet te laten 
overschrijden, is uit zicht geraakt. Nieuwe doelstellingen dienen expliciet benoemd te 
worden. Eventuele maatregelen moeten telkens opnieuw op proportionaliteit gewogen 
worden. 
Volgens mij is het doel nog steeds – naast beschermen kwetsbare groepen - de zorg niet te 
overbelasten. Het exponentiële karakter van deze pandemie maakt het lastig om te sturen 
op bijvoorbeeld 200 ic bedden voor corona patiënten 
4. Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Zij moeten de kans krijgen zich adequaat 
te beschermen, met behoud van vrijheid en vrijwillige medewerking. Maatregelen tegen een 
bedreiging van de volksgezondheid dienen gewogen te worden in een breed maatschappelijk 
kader. Er dient evenwicht te komen tussen de dreiging van dit virus en inperkingen van 
vrijheden en grondrechten. 
Er dient evenwicht te komen impliceert dat dit evenwicht er nu niet is. Terwijl ongeveer de 
helft van de Nederlanders vindt dat de maatregelen nu te slap zijn en de andere helft vindt 
ze te streng. Hoewel er geen Europees beleid is denk ik dat we ook naar onze buurlanden 
moeten kijken en dan zijn we hier niet overdreven streng 
5. De PCR test dient gebruikt te worden waar deze voor bedoeld is: Het vaststellen van een 
virus in een ziek persoon. Screeningsresultaten vanuit de algemene bevolking zijn ongeschikt 
om maatregelen op te baseren. 
Deels mee eens, zo maar testen geeft overbelasting van het huidig systeem. Maar pre- en 
asymptomatische personen kunnen het virus overdragen. En reizigers uit het buitenland zou 
je willen testen. Ook zijn er nog wel andere categorieën te bedenken zoals zorgpersoneel. 
6. De huidige tijd vraagt om een brede dialoog vanuit meerdere perspectieven. Dit open en 
vrije debat dient duidelijk zichtbaar te worden gevoerd met een brede vertegenwoordiging 
uit de maatschappij. 
Dat vrije debat wordt naar mijn mening gevoerd, soms misschien teveel, zie de 98 bijdragen 
van deskundigen. Het grappige is dat degenen die vinden dat er te weinig maatschappelijk 
debat is, vaak voorstander zijn van de Zweedse aanpak. Terwijl in Zweden alleen Tegnell cs 
de dienst uitmaken. 
7. Als artsen leggen wij een eed dan wel gelofte af waarin we beloven zorg te zullen dragen 
voor alle zieke mensen, om gezondheid te bevorderen en schade te voorkomen. Alle mogelijk 
methoden om COVID-19 te voorkomen of te behandelen dienen evenredig onderzocht te 
worden. 
Dit lijkt een beetje op het morele gelijk van Ira Helsloot 
 
Van Jaap Dik kreeg ik een mail en verwijzing naar een website 
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Ik weet niet hoe betrouwbaar dit is, maar het bevat ontzettend veel nieuwe inzichten. 
Vooral het ademen door Jell-o is apart. 
https://elemental.medium.com/a-supercomputer-analyzed-covid-19-and-an-interesting-
new-theory-has-emerged-31cb8eba9d63 
Dit verhaal is vrij breed opgepakt, het is zeker betrouwbaar. Eén van de hypotheses uit dit 
verhaal is dat bij de “cytokine storm” de stof hyaluronzuur vrijkomt, dat als een gel werkt en 
de zuurstofdoorlaatbaarheid ernstig belemmert, en daarom ook zou verklaren dat extra 
zuurstoftoediening maar matig werkt. Deze gel is de Jell-o die Jaap noemt. 
Een andere hypothese is de rol van bradykinine, zoals wat duidelijker nog beschreven in 
https://www.the-scientist.com/news-opinion/is-a-bradykinin-storm-brewing-in-covid-19--
67876 
In dit artikel staat ook dat Radboud UMC dit als eerste heeft beschreven, zie 
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/onderzoekers-radboudumc-publiceren-nieuwe-
inzichten-covid19 
 
Louis Verschoor was aanwezig dinsdag op het Trefpunt en ik had naderhand een gesprek 
met hem over de mogelijkheid dat het virus naar een mildere variant is gemuteerd. En 
mutaties zijn ook interessant voor het vaccin. Ik had wel tijdje terug in de NRC een verhaal 
gezien over mutaties maar was de conclusie kwijt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/virusvariant-uit-europa-dominant-in-hele-wereld-
a4008129 
en het artikel waarnaar in de NRC gerefereerd wordt 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01800/full 
Dit is allemaal erg ingewikkeld, en ik ben op zoek gegaan naar wat eenvoudiger (en meer 
recente) artikelen. 
https://www.abc.net.au/news/health/2020-08-15/coronavirus-new-strains-mutation-
vaccine-headlines/12519576 
Als ik het goed begrijp zijn er geen aanwijzingen dat het virus nu is gemuteerd naar een 
meer of minder virulente stam, en zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin niet zal werken. 
 
Ook Mely van Malenstein, medisch historicus (ik kan maar moeilijk wennen aan die -us) was 
aanwezig dinsdag, en zij sprak mij aan over de Russische (?) griep van 1889/90. Zij was een 
krantenartikel tegengekomen uit de Gorinchemsche Courant van 16 januari 1890, waarin 
wordt gesteld dat deze griep eigenlijk uit China komt. Zij schrijft in een mail 
 Dit stukje maakt ook duidelijk dat de publieke opinie in die tijd over de oorzaak van ziektes 
in een overgangsfase verkeerde. Enerzijds nog de miasmatisch theorie: kwade dampen en 
verspreiding van ziektekiemen door NO winden als oorzaak en anderzijds overdracht door 
direct contact of in dit geval via brieven. 
Dit krantenartikel wordt geciteerd in mijn boekje over de Spaanse griep, pokken en cholera 
epidemieën in Gorinchem dat begin november verschijnt. 
Ik ben benieuwd naar het boekje. Ik stuur het artikel als PDF mee, er staat daarnaast ook 
een mooi gedicht over de griep. 
 
Gert-Jan van der Struys is op zoek naar een bericht van Sanquin, dat gaat over de inschatting 
van mensen of ze wel of geen corona hebben gehad 
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2020/08/sanquin-onderzoek-mensen-
kunnen-slecht-inschatten-of-ze-corona-hebben 

https://elemental.medium.com/a-supercomputer-analyzed-covid-19-and-an-interesting-new-theory-has-emerged-31cb8eba9d63
https://elemental.medium.com/a-supercomputer-analyzed-covid-19-and-an-interesting-new-theory-has-emerged-31cb8eba9d63
https://www.the-scientist.com/news-opinion/is-a-bradykinin-storm-brewing-in-covid-19--67876
https://www.the-scientist.com/news-opinion/is-a-bradykinin-storm-brewing-in-covid-19--67876
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/onderzoekers-radboudumc-publiceren-nieuwe-inzichten-covid19
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/onderzoekers-radboudumc-publiceren-nieuwe-inzichten-covid19
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/virusvariant-uit-europa-dominant-in-hele-wereld-a4008129
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/07/virusvariant-uit-europa-dominant-in-hele-wereld-a4008129
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01800/full
https://www.abc.net.au/news/health/2020-08-15/coronavirus-new-strains-mutation-vaccine-headlines/12519576
https://www.abc.net.au/news/health/2020-08-15/coronavirus-new-strains-mutation-vaccine-headlines/12519576
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2020/08/sanquin-onderzoek-mensen-kunnen-slecht-inschatten-of-ze-corona-hebben
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2020/08/sanquin-onderzoek-mensen-kunnen-slecht-inschatten-of-ze-corona-hebben
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Bijna de helft van de mensen die COVID-19 heeft gehad, merkt dat zelf niet of nauwelijks 
op. Ze ervaren meestal wel klachten, maar denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van 
verkoudheid of hooikoorts. En 8 van de 10 mensen die wél denken dat zij corona hebben 
gehad, hebben geen antistoffen en zijn dus niet besmet geweest. Dat blijkt uit 
donoronderzoek door Sanquin. Dit onderstreept het advies van de GGD: bij 
gezondheidsklachten meteen laten testen, en (ook zonder klachten) meewerken aan 
contactonderzoek. 
 
Jep de Bie ken ik als liefhebber van absurdistische verhalen, dus ik ben gewaarschuwd als hij 
mij wat stuurt, zoals ook bij dit artikel over klompen in gebruik bij de ic. Geen wonder dus 
dat de auteurs uit Nederland komen: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944120306377 
In eerste instantie lijkt het een serieus artikel, en de link naar de databank voor klinische 
studies werkt ook. Maar de laatste literatuuropgave maakt aan alle onzekerheid een eind 
https://spinstrangenesscharm.wordpress.com/2017/04/01/colorful-dutch-idioms-and-
metaphors-part-1/ 
 
Huub stuurt me een mooi artikel over de Spaanse griep van 1918, en wat we daarvan 
zouden kunnen leren nu. 
https://www.washingtonpost.com/history/2020/09/01/1918-flu-pandemic-end/ - 
comments-wrapper 
Niet veel is de conclusie in dit overigens lezenswaardige verhaal, ook met een rol voor Fauci 
Recognizing both the similarities and differences to past pandemics can provide a 
“meaningful mirror” for the present, Greene added. The million-dollar question is: What can 
the 1918 influenza outbreak tell us about how our current pandemic may end? 
“The sad answer is not very much,” Markel said. “The operative word in this particular 
pandemic is ‘novel’ coronavirus. We’re learning as we go along, but we don’t really know 
that much.” 
 
Van Roelf Backus weer de vrolijke noot: 
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/03/wear-a-mask-while-having-sex-
canadas-top-doctor-suggests.html 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944120306377
https://spinstrangenesscharm.wordpress.com/2017/04/01/colorful-dutch-idioms-and-metaphors-part-1/
https://spinstrangenesscharm.wordpress.com/2017/04/01/colorful-dutch-idioms-and-metaphors-part-1/
https://www.washingtonpost.com/history/2020/09/01/1918-flu-pandemic-end/#comments-wrapper
https://www.washingtonpost.com/history/2020/09/01/1918-flu-pandemic-end/#comments-wrapper
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/03/wear-a-mask-while-having-sex-canadas-top-doctor-suggests.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/03/wear-a-mask-while-having-sex-canadas-top-doctor-suggests.html
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Coronajournaal 6 september 
 
Dat ik in zijn algemeenheid voorstander ben van de Nederlandse aanpak zal geen verrassing 
zijn. Dat ik meer de groepen bekritiseer die versoepelingen voorstaan, dan degenen die 
strenger willen zijn komt door de gebruikte argumenten. 
Wie strenger wil heeft voorbeelden, zoals China en Nieuw-Zeeland, daar is op zich weinig 
tegen in te brengen, anders dan dat het in een open economie en met een zo eigenwijs volk 
niet gaat lukken. 
Bij degenen die versoepelingen willen mis ik bruikbare voorstellen. Even afgezien van 
viruswaarheid voorheen viruswaanzin, maar van een grote groep artsen zou je toch meer 
verwachten dan een verwijzing naar de artseneed en een discussie of corona groep A is of 
niet. Een discussie over versoepelingen verdient betere voorstellen, bijvoorbeeld: 

- Geen gezonde personen testen (selectie via huisarts?) 
- beter gebruik van rioolwateranalyses als vroegste signaal om hot spots in een vroeg 

stadium te detecteren. In dasboard staan nu de resultaten van 2 week geleden 
- Analyse waarom er nu zo weinig ziekenhuisopnames zijn 
- Meer buitenactiviteiten toestaan (eventueel tests zoals nu in Duitsland met een 

popconcert 
 
Jan Kluytmans is één van mijn favorieten, dat zal zo langzamerhand geen verrassing zijn. Dat 
maakt hij weer volledig waar in een interview dat ik tegenkwam in het AD. Ik kon alleen een 
stukje lezen omdat ik geen abonnee ben maar via de Tubantia, een “regionale AD” lukte het 
wel 
https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-ziet-waar-mensen-marion-koopmans-voor-
uitmaken-dat-is-echt-niet-normaal~ae574957/ 
Hij gaat in zowel op degenen die verdere versoepelingen willen als zij die veel strengere 
maatregelen willen nemen. Omdat hij, als voorstander van een “middenkoers”, volledig ook 
mijn eigen mening weergeeft, hier een royale selectie 
Is het niet vermoeiend dat jullie als experts met Jan en alleman in discussie moeten?  
,,Met mensen met extreme, vooringenomen standpunten ga ik per definitie niet publiekelijk 
in discussie. Daar zie ik het nut niet van in. Je moet wel openstaan voor elkaars standpunten, 
en je moet ook wel verstand van de materie hebben.” 
Mede door de inspanningen van De Hond vinden veel mensen inmiddels ook dat in 
Nederland niet genoeg aandacht is voor de verspreiding van het virus via aerosolen, kleine 
druppels. In het verlengde daarvan willen zij meer aandacht voor ventilatie van 
binnenruimtes. Het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT), waarbij Kluytmans 
regelmatig aanschuift als expert, zouden dat onderwerp stelselmatig negeren. 
,,Vooralsnog gaan we er vanuit dat ventilatie die voldoet aan de geldende normen bij 
normaal gedrag geen problemen geeft. Dat zie ik hier in het ziekenhuis ook. Veel scholen 
trekken nu aan de bel, maar die zitten vaak in gebouwen waar vijftig jaar niks aan gedaan is. 
Ja, vind je het gek, denk ik dan. Het op orde hebben van je huisvesting valt ook onder je 
eigen verantwoordelijkheid, hè?” 
,,Als we als Outbreak Management Team een strengere norm zouden adviseren, met alle 
praktische en financiële gevolgen van dien, moeten we er voldoende zeker van zijn dat die 
bijdraagt aan de bestrijding van de pandemie. Als iemand mij onderbouwd kan vertellen bij 
welke ventilatienorm we geen last hebben van dit virus, dan hoor ik het graag. Ik heb het 
nog nergens gelezen, maar misschien zien we iets over het hoofd. 

https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-ziet-waar-mensen-marion-koopmans-voor-uitmaken-dat-is-echt-niet-normaal~ae574957/
https://www.tubantia.nl/binnenland/als-je-ziet-waar-mensen-marion-koopmans-voor-uitmaken-dat-is-echt-niet-normaal~ae574957/
https://www.ad.nl/binnenland/maurice-de-hond-ze-zitten-er-gewoon-naast-dat-heb-ik-aangetoond~a25e21c2/
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Voelt u zich als wetenschapper nog serieus genomen in het huidige debat? 
,,Jawel, jawel. De meeste mensen steunen het Nederlandse beleid ook, dat moet je niet 
vergeten. Maar tegelijk... er zijn zoveel meningen. Mensen zijn zó stellig. Een open gesprek is 
met sommige groepen amper nog mogelijk. Voor mij verpest dat langzamerhand de lol. 
Marion Koopmans behoort tot de virologische wereldtop, leidt één van de allerbeste 
instituten die er zijn. Maar als je ziet waar mensen haar voor uitmaken... Dat is echt niet 
normaal. Zelf zei ik pas op Twitter dat ik het interessant vind wat in Zweden gebeurt. 
Vervolgens werd ik voor móórdenaar uitgemaakt. Wat is dit, denk ik dan?” 
Wat vindt u zo interessant aan de Zweedse situatie? 
,,In Zweden accepteren ze dat het virus er is, en geven ze mensen echt verantwoordelijkheid. 
Ik zeg niet dat alles daar goed gaat, en zet ook vraagtekens bij groepsimmuniteit als 
uiteindelijk doel. Maar we kunnen wel proberen er iets van te leren. Dat hoort bij een open 
debat. In Nederland doen sommige mensen net of we het virus helemaal kunnen indammen. 
Die vinden elke besmetting en ziekenhuisopname er één te veel. Dat is gewoon irreëel, ik 
vind het ontkenningsgedrag. In Nieuw-Zeeland of IJsland kan dat misschien, maar niet in een 
open land als Nederland. We kunnen niet weer een lockdown in, en dus moeten we een 
manier vinden om met het virus te leven.” 
Gaat dat nu goed? 
,,Ik denk dat we een goede middenweg bewandelen: het virus zoveel mogelijk beheersen, en 
tegelijk de maatschappij de ruimte geven. We spreken mensen op hun gedrag aan, dat past 
bij mijn visie op infectieziektepreventie.” 
Wanneer het gesprek is afgelopen, en de arts zijn bezoek naar de uitgang begeleidt, 
reflecteert hij nog eens op het leven dat ongevraagd het zijne is geworden, met alle hectiek, 
bekendheid en kopzorgen die daar plots bij horen. ,,Dit moet toch een geweldige tijd voor je 
zijn, zeggen veel mensen. Maar dat is niet zo, echt niet. Als lid van het OMT voel je je 
verantwoordelijk voor het coronabeleid. Dat weegt zwaar. Vanaf het begin hebben we 
gezegd: wij gaan over het virus, niet over de economie. De politiek moet uiteindelijk de 
afwegingen maken. Maar als je dan ziet dat mensen werkloos worden, dat ondernemers het 
lastig hebben, wat het sociaal met mensen doet. Dat is heel pittig hoor.” 
Gelukkig is daar, na alle beslommeringen, altijd weer het stalen ros. In een vloek en een 
zucht is hij in de groene bossen tussen Tilburg en Breda, de Antwerpse Kempen liggen om de 
hoek 
 
Het testen in de Tour de France, daar zet hij vraagtekens bij, omdat vals positieve uitslagen 
bij mensen die gezond zijn een reële mogelijkheid is: 
Waarom vormen vals-positieve testen juist hier zo'n risico? 
,,Bij een patiënt die benauwd is en koorts heeft, is het risico op een vals-positieve uitslag niet 
zo groot. Maar als je jonge, gezonde mensen test, zoals in de Tour, ligt dat echt anders. Ik 
ben betrokken bij het testen van profvoetballers, daar zie je dat ook. Mensen testen eerst 
positief, en bij een vervolgtest vind je niets meer. Daarom moet je voorzichtig zijn met 
conclusies. Stel dat Dumoulin de gele trui heeft, en een kok en een mecanicien uit zijn team 
testen positief. Dan moet het team meteen de Tour uit. De consequenties zijn enorm. Ik zou 
altijd een tweede keer testen, om meer zekerheid te hebben.” 
De complexiteit van de testen leidt nogal eens tot discussie en misverstanden. Ook nationale 
corona-pain in the ass Maurice de Hond laat op Twitter niet na om zijn scepsis over de tests 
te uiten, door te stellen dat ze zorgen voor een ‘zware overschatting’ van het aantal 
coronapatiënten in Nederland. ,,Dat is echt onzin”, stelt Kluytmans. ,,Dat het ingewikkeld is 
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om de resultaten te interpreteren, wil niet zeggen dat de tests onbetrouwbaar zijn. Het 
vereist alleen kennis en kunde om goed met deze tests te werken.” 
 
Jammer is dat bij dit artikel een plaatje wordt gezet – zeker niet met medeweten van 
Kluytmans schat ik in – met positief geteste mensen. Onzin natuurlijk om de getallen voor 1 
juni en daarna in 1 grafiek onder te brengen. Dit lijkt Maurice de Hond wel. 
 

 
 
In het vorige journaal heb ik commentaar geleverd op de 7 punten van de 
(brand)briefschrijvers, mij gestuurd door Roelf Backus. Nu speelt Roelf zijn tweede 
troefkaart uit, Erwin Kompanje schrijft niet meer over corona: 
https://kompanje.org/2020/08/26/leaving-the-field/ 
Dat lijkt me logisch, hij werkt ondersteunend op de ic van het Erasmus en daar ligt geen 
corona patiënt meer, dus zijn aandacht gaat nu weer uit naar de andere patiënten. 
Waarom daar dan een aanval op de MS media op volgt is mij niet duidelijk (MS neem ik aan 
staat voor MainStream). Deze media zouden te weinig aandacht geven aan “gewone” ic 
patiënten 
Maar de MS-media doen ons anders denken. Dat de COVID-19 overlevers uniek zijn en hun 
leed ongekend is, maar dat is echt helemaal niet zo. Ze doen voorkomen alsof de intensive 
care voor maart van dit jaar Disneyland was. 
Kompanje is iemand die als hij zijn eigen blog schrijft of filmpje op Youtube zet, niet bang is 
voor gepeperde uitspraken maar geconfronteerd met iemand die wat doorvraagt, zoals bij 
de MS media, zich weer snel indekt. 
Dat was zo bij een interview met Jeroen Pauw, dat ook Roelf teleurstellend vond (mijn 
journaal 5 mei) en ook in een interview met de Volkskrant, mijn journaal 6 juni. Uit dat 
Volkskrant interview: 
Nu op de ic’s de rust wederkeert, wordt het tijd voor bezinning, vindt hij. ‘We kenden het 
virus niet, we moesten ingrijpen, ik sta volledig achter de maatregelen die zijn genomen. 
Maar nu dringt door wat de gevolgen zijn geweest. Laten we daarvan leren voor een 
volgende keer.’ 
Na een aantal kritische geluiden over verpleeghuizen vraagt de journaliste door 
Wat was het alternatief? Als we niets hadden gedaan, waren nog meer ouderen overleden 
aan het virus. 
‘Ik beweer niet dat de verpleeg- en verzorgingshuizen hadden moeten openblijven. Als alle 
kwetsbare ouderen waren besmet en dood waren gegaan, was dat ook dramatisch geweest. 
Maar bedenk wel dat niet alle geïnfecteerde ouderen aan covid-19 zijn komen te overlijden. 

https://kompanje.org/2020/08/26/leaving-the-field/
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Ik observeer, zie wat de gevolgen zijn, en daar moeten we een volgende keer rekening mee 
houden. 
 
De beste artikelen uit de zaterdagkranten (NRC en Volkskrant) komen dit keer van de 
Volkskrant, zoals dit artikel van Maarten Keulemans over immunologie (niet echt nieuw 
maar wel een mooi overzicht) 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/krachtvelden-tegen-corona-waarom-het-virus-op-
sommigen-nauwelijks-vat-krijgt~b29222e7/ 
Hier is ook een podcast van 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/waarom-
sommige-mensen-beter-beschermd-zijn-tegen-h/ 
en een artikel over vaccins ( gaat over veiligheid, ook weer een overzicht) 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/opeens-zijn-er-meerdere-vaccins-in-zicht-maar-
hoe-veilig-zijn-die~b7c4a6ab/ 
 
Jep de Bie stuurt me een stuk waarmee je je “corona leeftijd” mee kan bepalen. Al wel 
eerder heb ik iets gezien, en ook in een journaal genoemd maar kan het nu niet meer 
vinden. Het is wel veel gedetailleerder. Maar ook nu gaat er als vrouw weer 5 jaar af maar 
komt er (veel) bij met o.a. diabetes en hoog BMI. 
https://alama.org.uk/covid-19-medical-risk-assessment/ 
 
Van Menno van Leeuwen 2 artikelen over testen in de UK. Het eerste gaat over 
inspanningen om de hele bevolking regelmatig te testen 
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/02/mass-weekly-covid-19-testing-of-
population-to-be-trialled-in-england?CMP=Share_iOSApp_Other 
Maar een maand geleden was het nog 
The government has previously rejected calls for routine testing to become the norm in 
schools, including from Anne Longfield, the children’s commissioner. 
The schools minister, Nick Gibb, said last month there were no plans to test pupils and 
teachers without symptoms. “The advice that we have is that it’s better to test when people 
actually show symptoms,” he said. 
 
Het andere artikel gaat over de vals-negatieve resultaten van de PCR test, 30-50% volgens 
dit artikel, en hoe dit te ondervangen 
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/nasal-swab-followed-by-antibody-test-
may-catch-incorrect-covid-19-diagnoses-testing-uk-coronavirus?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
Van Huub kreeg ik een artikel uit Elsevier toegestuurd van Bram Hahn, “De herfst in met het 
virus”. Zoals gewoonlijk een goed en evenwichtig verhaal, zie PDF. 
 
André Weel mailt mij dat hij in het Medisch Contact een blog heeft geschreven over 
mondkapjes. Een mooi verhaal, zie 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/modderen-met-mondkapjes-
.htm 
 
  

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/krachtvelden-tegen-corona-waarom-het-virus-op-sommigen-nauwelijks-vat-krijgt~b29222e7/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/krachtvelden-tegen-corona-waarom-het-virus-op-sommigen-nauwelijks-vat-krijgt~b29222e7/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/waarom-sommige-mensen-beter-beschermd-zijn-tegen-h/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/waarom-sommige-mensen-beter-beschermd-zijn-tegen-h/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/opeens-zijn-er-meerdere-vaccins-in-zicht-maar-hoe-veilig-zijn-die~b7c4a6ab/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/opeens-zijn-er-meerdere-vaccins-in-zicht-maar-hoe-veilig-zijn-die~b7c4a6ab/
https://alama.org.uk/covid-19-medical-risk-assessment/
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/02/mass-weekly-covid-19-testing-of-population-to-be-trialled-in-england?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/02/mass-weekly-covid-19-testing-of-population-to-be-trialled-in-england?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/education/2020/aug/09/ministers-reject-call-for-weekly-covid-19-testing-in-english-schools
https://www.theguardian.com/education/2020/aug/09/ministers-reject-call-for-weekly-covid-19-testing-in-english-schools
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/nasal-swab-followed-by-antibody-test-may-catch-incorrect-covid-19-diagnoses-testing-uk-coronavirus?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/nasal-swab-followed-by-antibody-test-may-catch-incorrect-covid-19-diagnoses-testing-uk-coronavirus?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/modderen-met-mondkapjes-.htm
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/modderen-met-mondkapjes-.htm
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Coronajournaal 7-8 september 
 
Peter Wittop Koning kreeg in Nederhorst den Berg het onderstaande pamflet in de bus 
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Ben benieuwd of de ondertekenaars van de (brand)brieven, die in dit tamelijk schandalige 
pamflet worden genoemd, blij zijn met uitspraken als 
Het veilige effectieve en beproefde en goedkope HCQ met zink 
Het corona vaccin, JE HEBT GEEN KEUZE (in de brief stond nog dat er druk zou worden 
uitgeoefend, dat wordt nu dus opgerekt) 
De PCR test niet goed werkt 
Met name de anti-vax beweging lijkt zijn kans te ruiken, met o.a. “zou jij een vaccin nemen 
zonder te weten wat er nu echt in zit?” 
Geeft wel een mooie opsomming van websites en Youtube filmpjes. Café Weltschmerz en 
Capel ken ik, en van van Wolferen heb ik wel gehoord maar nooit wat gezien, maar voor de 
rest is het allemaal nieuw voor mij. 
 
Gevaarlijke gekken schrijft Tommy Wieringa in de NRC als hij het heeft over viruswaarheid 
en de complotdenkers daaromheen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/05/gevaarlijke-gekken-a4010917 
 
Een tweet van Arnold Bosman bracht mij op het spoor van een artikel in Die Zeit van 
Christian Drosten 
https://www.zeit.de/2020/33/corona-zweite-welle-eindaemmung-massnahmen-christian-
drosten/komplettansicht 
Zijn verhaal komt neer op een nieuwe strategie op het moment dat het aantal besmettingen 
zo groot is geworden dat de GGD’s het bron- en contactonderzoek niet meer kunnen doen 
op de wijze zoals dat nu gaat (dat moment lijkt niet ver weg trouwens). 
Hij heeft het voorbeeld van Japan, waar men de inspanningen met name richt op clusters. 
Degenen die in zo’n cluster zaten worden preventief in quarantaine gehouden, zonder test. 
Ik moet eerlijk bekennen dat het me nog niet helemaal duidelijk is hoe je nu onderscheid 
maakt in clusters ten opzichte van een enkele besmetting, maar het idee erachter lijkt me 
prima. 
 
In The Guardian een artikel gestuurd door Menno van Leeuwen dat waarschuwt voor 
overdreven verwachtingen wanneer een vaccin beschikbaar komt 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/06/lets-get-real-no-vaccine-will-
work-as-if-by-magic-returning-us-to-normal?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
In Elsevier van Huub een artikel van Geerten Waling, Generatieconflict en wantrouwen, zie 
PDF. Hij is historicus aan de universiteit Leiden. Hij heeft in de Telegraaf gestaan, een naar 
eigen zeggen genuanceerd stuk, wel onder de kop “ouderen moeten inschikken in 
coronacrisis” 
Woedende reacties zijn het gevolg, met vergelijkingen naar de tweede wereldoorlog aan 
toe. Diezelfde vergelijkingen komen van de andere kant, van Engel met zijn viruswaarheid 
bijvoorbeeld. 
 
Van Louis Verschoor kreeg ik het artikel in Biology van Seligmann e.a. 
https://www.mdpi.com/2079-7737/9/8/226/htm 
In het artikel staat een analyse van de invloed van een hele serie parameters op het aantal 
corona gevallen, eerste en tweede golf. Het artikel is 14 juni ingediend en geaccepteerd 13 
augustus, dus een beperkte hoeveelheid informatie over een tweede golf. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/05/gevaarlijke-gekken-a4010917
https://www.zeit.de/2020/33/corona-zweite-welle-eindaemmung-massnahmen-christian-drosten/komplettansicht
https://www.zeit.de/2020/33/corona-zweite-welle-eindaemmung-massnahmen-christian-drosten/komplettansicht
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/06/lets-get-real-no-vaccine-will-work-as-if-by-magic-returning-us-to-normal?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/06/lets-get-real-no-vaccine-will-work-as-if-by-magic-returning-us-to-normal?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.mdpi.com/2079-7737/9/8/226/htm
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Opvallend is dat, behalve de temperatuur bij de parameters ook de hoogte is meegenomen, 
met als idee dat UV straling intensiever is op grote hoogte. De hypothese is dat op grote 
hoogte het virus sneller muteert. Probleem met dit soort studies is dat er dan misschien wel 
een correlatie is, maar dat dan nog niet de oorzaak duidelijk is. 
Voorbeeld is de leeftijd van bevestigde corona gevallen, jong ten opzichte van oud. Bij de 
eerste golf voornamelijk oud, bij de tweede golf voornamelijk jong. Dit zou veroorzaakt 
worden door mutatie van het virus: 
3.10. Median Age and Spread Rates 
First wave virus strains mainly hit the elderly. Hence, the positive correlation between slope 
and median population age in Figure 6A (r = 0.414, one tailed p = 0.0011) fits the expected 
higher contagiousness in ageing populations. Note outliers as indicated in Figure 6A. For the 
second wave, the opposite association occurs, i.e., slopes are the highest for countries with 
low median age (r = −0.418, two tailed p = 0.0023, Figure 6B). This new information is crucial 
for future management of the pandemic. Second wave viruses apparently adapted to infect 
the larger reservoir of potential younger hosts, in addition to adapting to spread at higher 
temperatures. 
De oorzaak wordt hier dus gezocht in “adaptation” (had ook “mutation” kunnen staan) van 
het virus. Waarschijnlijker lijkt mij toch dat in het begin de testcapaciteit gering was, alleen 
de ernstige gevallen als positief zijn herkend, dat later de risicogroepen zichzelf zijn gaan 
beschermen, en met de toename van de testcapaciteit de jongeren als belangrijkste groep 
naar voren zijn gekomen. 
Er zijn nog wel meer bezwaren tegen deze studie te bedenken, zoals de definitie van eerste 
en tweede golf, deel van de mensen dat “hoog” woont (als iedereen aan de kust woont en 
niemand in de bergen krijg je vertekening). En bij elke grafiek wordt een rechte lijn 
getrokken, hoe verspreid de punten ook zijn. 
Nog een artikel, met de hypothese dat een mutatie van het virus voor ernstiger gevolgen in 
Europa heeft gezorgd dan in het verre Oosten. De mogelijkheid dat er andere factoren een 
rol hebben gespeeld wordt trouwens wel genoemd 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - 
inbox/FMfcgxwJXpLHxjSHxSRkvkmrjgMGPlbg?projector=1&messagePartId=0.1 
We (Louis en ik) zijn het erover eens dat dit soort speculatieve verhalen niet erg nuttig zijn. 
 
Geen tijd nog om goed de nieuwe RIVM cijfers en wekelijks commentaar te bekijken, Huub 
stuurde me al wel een reactie van de NRC. Jongeren raken besmet maar belanden vaak niet 
in het ziekenhuis, dat is toch een “kop” waar je eigenlijk niet meer mee aan kan komen. 
Beter zou zijn “vooral jongeren zorgen voor stijging aantal besmettingen” 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/08/jongeren-raken-besmet-maar-nauwelijks-ziek-
a4011221 
Onder de kop staat dat de helft van het aantal positief getesten de afgelopen week onder 
de dertig is. Verderop staat 
Sinds juli is de helft van het aantal mensen met een positieve testuitslag onder de vijftig jaar 
oud. 
Hier had denk ik 30 jaar moeten staan. Ook de grafieken bij het stuk hadden beter gekund, 
bijvoorbeeld overname van deze van de RIVM site. Met name de laatste week lijkt de 
(verdere) stijging bij de jongeren ingezet, en daarom niet verwonderlijk dat vooral de 
studentensteden koplopers lijken te worden. 

https://www.mdpi.com/2079-7737/9/8/226/htm#fig_body_display_biology-09-00226-f006
https://www.mdpi.com/2079-7737/9/8/226/htm#fig_body_display_biology-09-00226-f006
https://www.mdpi.com/2079-7737/9/8/226/htm#fig_body_display_biology-09-00226-f006
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXpLHxjSHxSRkvkmrjgMGPlbg?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXpLHxjSHxSRkvkmrjgMGPlbg?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/08/jongeren-raken-besmet-maar-nauwelijks-ziek-a4011221
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/08/jongeren-raken-besmet-maar-nauwelijks-ziek-a4011221
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Coronajournaal 9-10 september 
 
Gisteren een record van ruim 1100 besmettingen, vandaag weer terug naar ruim 800, het 
zijn “dagkoersen” die worden beïnvloed door toevallige administratieve acties. Maar de 
stijgende lijn is er. Vooral studentensteden lijken voor de stijging verantwoordelijk, in grote 
delen van het land nog steeds weinig problemen. 
Hoe zinvol is trouwens dat testen wanneer je eerst een paar dagen moet wachten voor je 
getest kan worden en dan nog eens een dag voor het resultaat. Bram Hahn in Elsevier, 
gestuurd door Huub denkt dat bij de evaluatie over een paar jaar het testen een belangrijk 
punt zal zijn 
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/09/uitbreiding-testcapaciteit-moet-
sneller-
211478w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&acces
s_code=pnMEpW76F8fgxXshEtNr 
 
Bij alle juichverhalen over een vaccin is het bericht van Astra Zeneca over een ernstige 
bijwerking een domper. Bij Op1 werd gezegd dat het niet duidelijk was of de patiënt het 
vaccin had gehad of een placebo maar dat zal toch wel bekeken zijn voordat dit bericht naar 
buiten kwam. 
Zowel voor- als tegenstanders van vaccinatie kunnen dit bericht in hun eigen voordeel 
uitleggen. Maar wachten op nadere informatie. 
 
Een artikel, geschreven vóór het Astra Zeneca incident komt goed van pas: 
https://www.newyorker.com/science/medical-dispatch/the-state-of-the-fight-against-
covid-19 
It’s a good thing, then, that vaccine research programs aren’t the only ones progressing at 
unprecedented speed. Three kinds of therapies currently in development—antiviral drugs, 
antibodies, and immunomodulators—may be ready soon. Alone or in combination with a 
vaccine, they could help us turn the tide. 
Geschreven door Dhruv Khullar, een arts die aan de frontlinie heeft gestaan in New York. 
Mooi overzicht van de diverse therapieën die er nu zijn, en in ontwikkeling. Geen 
vermelding van de antistollingsmiddelen die nu standaard in Nederland worden toegepast. 
Omdat ik benieuwd was naar de effectiviteit van de behandeling nu heb ik wat gerekend 
aan de ic cijfers van 1 juli tot en met 6 september, waarvoor ik de grafiek heb gebruikt in de 
Volkskrant, Sterfte en herstel op de intensive care (vrijwel onderaan): 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-belangrijkste-grafieken-en-kaarten-over-
de-uitbraak-van-het-coronavirus-in-nederland~b18f4613/ 
In die periode zijn 127 personen naar huis gegaan, 27 overleden en liggen er nog 16 in het 
ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de sterfte nu gedaald is tot ca 15%. 
Ben benieuwd wat de gemiddelde ligtijd nu op de ic is. Wat in elk geval duidelijk is dat wie 
nu corona krijgt wat betreft therapie beter af is dan in de beginperiode. 
 
Jep de Bie volgt de Britse statisticus David Spiegelhalter, die in het BMJ een nieuw artikel 
(kakelvers, 9 september) heeft geschreven: 
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3259 

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/09/uitbreiding-testcapaciteit-moet-sneller-211478w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=pnMEpW76F8fgxXshEtNr
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/09/uitbreiding-testcapaciteit-moet-sneller-211478w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=pnMEpW76F8fgxXshEtNr
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/09/uitbreiding-testcapaciteit-moet-sneller-211478w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=pnMEpW76F8fgxXshEtNr
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/09/uitbreiding-testcapaciteit-moet-sneller-211478w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=pnMEpW76F8fgxXshEtNr
https://www.newyorker.com/science/medical-dispatch/the-state-of-the-fight-against-covid-19
https://www.newyorker.com/science/medical-dispatch/the-state-of-the-fight-against-covid-19
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.bmj.com/content/370/bmj.m3259
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Met nu wat meer onderbouwing geeft hij weer aan dat het risico op sterfte (voor 55 plus) 
ongeveer gelijk is aan de kans dat je binnen een jaar overlijdt. Voor een 90 jarige is die kans 
natuurlijk veel groter dan voor een 55 jarige. 
 
Via Science Media Centre vond ik in hetzelfde tijdschrift, ook 9 september een artikel over 
een beslisboom of opname in een ziekenhuis zinvol is 
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3339 
Het gaat me te ver om dit te vergelijken met wat we in Nederland hebben waar ik eerder 
aan refereerde, en de vraag is wat de nieuwe therapieën voor effect hebben op dit soort 
beslisbomen. 
 
Jan Nassy vroeg me of ik een versie 1 had van het pamflet dat Peter Wittop Koning in de bus 
had gekregen (ik heb trouwens geen melding gehad van meer pamfletten, dit lijkt een lokale 
actie geweest te zijn). Ik kon niets vinden, maar wel een pamflet uit het begin van de 
pandemie: 
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5066681/folder-verspreid-overijsselse-rijssen-
corona-straf-van-god 
Dit is 17de eeuwse pestbestrijding. Maar SGP-ers zijn nauwelij gevoeliger voor 
complottheorieën dan CDA-ers, volgens dit artikel gestuurd door Gert-Jan ven der Sluis 
https://www.nd.nl/opinie/opinie/990650/complotdenken-van-sgp-ers-is-niet-veel-sterker-
dan-van-cda-ers-en 
Is overigens de opvatting “door god gezonden” een complottheorie? 
 
Als we “door god gezonden” buitenaards noemen, dan hebben we nog een andere 
mogelijkheid. 
Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht, mailt Jaap Dik mij bij dit artikel, toch echt 
gepubliceerd in een Elsevier tijdschrift: Elsevier Public Health Emergency Collection 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7358766/ 
Het is gerefereerd in een 
https://retractionwatch.com/2020/09/08/covid-19-arrived-on-a-meteorite-claims-elsevier-
book-chapter/ 
If bats and pangolins could review scientific papers, they’d definitely have given the 
following article an “accept without revisions.” 
An international group of researchers has proposed that COVID-19 hitched a ride to this 
planet from space. Same for the fungal infection Candida auris. 
We’ve heard plenty of bizarre theories about the novel coronavirus behind the COVID-19 
pandemic, from its having been manufactured in a Chinese lab to its links to 5G cell 
technology. But this one wins the prize for being, as one Twitter user said, “batshit.” 
The authors are from several prestigious and less familiar institutions worldwide, including 
the University of Toronto, the Tianjin Centers for Disease Control and Prevention, in China, 
the University of Melbourne, in Australia, as well as the Institute for the Study of Panspermia 
and Astroeconomics in Japan and the History of Chinese Science and Culture Foundation in 
London, England. 
 
Bij Op1 mochten Hans in ’t Veen en Maurice de Hond dinsdag hun NTvG artikel toelichten 
dat ze met Atze Boerstra hadden geschreven. 
https://www.ntvg.nl/artikelen/virustransmissie-bij-covid-19/volledig 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3339
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5066681/folder-verspreid-overijsselse-rijssen-corona-straf-van-god
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5066681/folder-verspreid-overijsselse-rijssen-corona-straf-van-god
https://www.nd.nl/opinie/opinie/990650/complotdenken-van-sgp-ers-is-niet-veel-sterker-dan-van-cda-ers-en
https://www.nd.nl/opinie/opinie/990650/complotdenken-van-sgp-ers-is-niet-veel-sterker-dan-van-cda-ers-en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7358766/
https://retractionwatch.com/2020/09/08/covid-19-arrived-on-a-meteorite-claims-elsevier-book-chapter/
https://retractionwatch.com/2020/09/08/covid-19-arrived-on-a-meteorite-claims-elsevier-book-chapter/
https://www.discovermagazine.com/health/the-strange-theory-of-coronavirus-from-space
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098
https://retractionwatch.com/2020/07/26/paper-blaming-covid-19-on-5g-technology-withdrawn/
https://retractionwatch.com/2020/07/26/paper-blaming-covid-19-on-5g-technology-withdrawn/
https://twitter.com/DrSandman11/status/1302553100688019456
https://www.ntvg.nl/artikelen/virustransmissie-bij-covid-19/volledig
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In’t Veen nam het inhoudelijke deel van het gesprek voor zijn rekening, bij de Hond ging het 
meer over de tegenwerking die hij heeft ondervonden, en kwamen een aantal fragmenten 
voorbij waarop denigrerend over de Hond werd gesproken, waarbij ook op de man werd 
gespeeld (“nooit een school afgemaakt”). 
Zelf had ik grote problemen met zijn stelling dat alleen aerosolen een rol spelen en afstand 
houden niet nodig zou zijn, maar daar was hij al bij zijn “alternatieve persconferentie” van 
afgestapt. 
Op de toelichting door in’t Veen was weinig af te dingen, heel genuanceerd, dat kwam ook 
terug bij de Hond die aangaf dat het een gezamenlijk stuk was. Hij had het wel wat scherper 
willen neerzetten dus. 
Referentie 8 in het artikel betreft een publicatie over, naar ik aanneem, Maassluis met de 
suggestieve titel Outbreak of COVID-19 in a nursing home associated with aerosol 
transmission as a result of inadequate ventilation 
Daar was ik wel benieuwd naar want het is toch bepaald niet duidelijk dat aerosols en het 
ventilatiesysteem hier de basisoorzaak was. De link via NTvG artikel lukt niet maar wel via 
andere weg: 
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1270/5898577 
Ik was benieuwd in hoeverre ook vermeld zou worden dat een patiënt een hele tijd besmet 
kon rondlopen. Dat staat er dus niet in: 
To prevent and control COVID-19 infections all HCWs in this nursing home had been assigned 
to specific wards and did wear surgical masks during patient contacts since April 26, 2020 
[4]. HCWs did not wear masks during not patient related activities and breaks. Residents 
were housed in individual rooms and spend part of the day in shared living rooms, some 
residents were mobile. Therefore, contact and thus direct transmission between residents 
cannot be excluded. 
Als laatste vraag aan in’t Veen werd gevraagd welk advies hij zou geven aan de regering, als 
hij de kans zou krijgen. Ik verwachtte iets met ventilatie, maar hij noemde het belang van 
preventie, werken aan de gezondheid van de bevolking. Prima dus. 
 
Van Jan Huurman kreeg ik een Youtube filmpje toegestuurd van Ivor Cummins, 
https://www.youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac&feature=youtu.be 
Het is 35 minuten lang, maar laat zich samenvatten in 2 stellingen: 
Het virus vergt niet meer slachtoffers dan bijvoorbeeld de griep van 2017/2018 
Een lock-down heeft geen effect (voorbeeld Zweden: geen lockdown) 
In eerste instantie had ik een uitgebreide reactie maar dat ging te veel ruimte kosten dus 
heb ik die reactie in een apart WORD document gezet, wat ik meestuur. Wie wil kan het 
bekijken. Ik verwacht van Jan wel een reactie en die zal ik ook zeker opnemen. 
Mijn reactie komt er in het kort op neer dat ieder land in Europa een vorm van lockdown 
heeft gekend, vrijwillig of door de overheid afgedwongen, en dat de tegenstelling wel-geen 
lockdown een valse tegenstelling is. De mate van lockdown laat zich beter vaststellen door 
middel van de krimp in de economie het 2de kwartaal. Dan is er tussen Nederland en 
Zweden geen verschil. Denemarken deed het nog beter dan Zweden, zowel economisch als 
wat betreft sterfgevallen. 
Een aantal zaken komen voorbij waar ik al eerder aandacht heb gegeven, zoals appels met 
peren vergelijken (het aantal positieve tests bij de eerste golf in één grafiek met het aantal 
in de zomer), en het in diskrediet brengen van de PCR test. Een verhaal als zou corona virus 
al in 2019 in afvalwater zijn gevonden (Barcelona, Rio de Janeiro) wordt kritiekloos vermeld. 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1270/5898577
https://www.youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac&feature=youtu.be
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Tenslotte, dit soort berichten gaat altijd over het aantal doden, terwijl in Nederland (en ook 
de andere landen) de trigger was de overvolle ziekenhuizen en ic’s. 
 
Dit filmpje was wel aanleiding om Astrid te vragen hoe het nu is om met de maatregelen in 
Zweden. Dat lijkt redelijk overeen te stemmen met hoe het bij ons gaat 
Situatie nu: nog steeds afstand houden. Heel veel mensen werken ook nu nog thuis vaak tot 
nieuwjaar. Maar wel meer richting kantoor. In de zomer hebben veel mensen in hun 
zomerhuisjes gezeten en iedereen is in Zweden gebleven. 
Nachtclubs weet ik niet zo goed. Er is nog een Max voor 50 mensen per event. Ze praten nu 
over een nieuwe grens van 500. Af en toe zie je iemand met een masker. Grootste verschil 
voor ons is geen drop in voor mensen met verkoudheden. Dus de wachtruimtes zijn veel 
rustiger en zonder hoestende mensen. 
 
Van Frans Mast kreeg ik eenzelfde type bericht over Israel als in het Youtube filmpje, ook 
weer met een verwijzing naar Zweden, inclusief de verwijzing naar de griep 
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38572/language/nl-NL/Default.aspx 
Met andere woorden, terwijl het coronavirus inderdaad dodelijk is voor ouderen en mensen 
met bepaalde reeds bestaande aandoeningen, is het voor de overgrote meerderheid van de 
bevolking niet gevaarlijker dan een verscheidenheid aan jaarlijkse ziektes, waaronder de 
griep. 
 
Van het Russische vaccin zijn dan nu meer gegevens bekend gemaakt in The Lancet. Het 
blijkt inderdaad een gecombineerde fase 1-2 studie te zijn. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext 
Als zodanig zijn 3 deskundigen het over eens dat het vaccin goed de fase 1-2 is 
doorgekomen, maar blijft uiteindelijk het resultaat van fase 3 bepalend. (zie Astra Zeneca) 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-looking-at-two-open-non-
randomised-phase-1-2-clinical-trials-of-the-russian-rad26-and-rad5-vector-based-covid-19-
vaccine/ 
Interessant is dat de Russen voor de “booster” (de tweede injectie) een ander type 
adenovirus hebben gekozen, waarmee ze hopen dat eventuele afweer tegen adenovirus 1 
geen effect heeft op adenovirus 2 (de booster). 
Vooral voor ontwikkelingslanden is de vriesdroogformulering interessant. 
  

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38572/language/nl-NL/Default.aspx
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-looking-at-two-open-non-randomised-phase-1-2-clinical-trials-of-the-russian-rad26-and-rad5-vector-based-covid-19-vaccine/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-looking-at-two-open-non-randomised-phase-1-2-clinical-trials-of-the-russian-rad26-and-rad5-vector-based-covid-19-vaccine/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-looking-at-two-open-non-randomised-phase-1-2-clinical-trials-of-the-russian-rad26-and-rad5-vector-based-covid-19-vaccine/
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Coronajournaal 11 september 
 
De vals-positieve testuitslagen bij de PCR test zijn onderwerp van heftig debat op social 
media, bijvoorbeeld in de (brand)brieven van de medici. In dit NRC artikel wordt duidelijk 
gemaakt hoe we daar tegenaan moeten kijken. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/geen-corona-toch-in-quarantaine-a4011600 
Allereerst wordt in dit artikel duidelijk uitgelegd het verschil tussen specificiteit en 
gevoeligheid (sensiviteit) 
Een test ‘vangt’ de daadwerkelijk zieke mensen nooit allemaal, maar wel een groot deel van 
hen. Die ‘pak-kans’ is de gevoeligheid van de test, de zogeheten sensitiviteit. Als die 80 
procent is, dan komt 80 procent van de zieke mensen in die verzameling mensen-met-een-
positieve-testuitslag terecht. „Maar ook een klein percentage van de niet-zieke mensen komt 
in die groep terecht”, zegt Goeman. Dat wordt bepaald door de twééde belangrijke 
eigenschap van een test, de specificiteit: de kans dat iemand die niet ziek is, ook als niet-ziek 
uit de test komt. Is de specificiteit 99 procent, dan krijgt van elke 100 geteste niet-zieke 
personen er dus 1 onterecht een positieve testuitslag. 
Bij vals-positieven is het dus de specificiteit die het hem doet. Stel de specificiteit is 99%, het 
virus komt helemaal niet meer voor en er laten per dag zich toch 10.000 mensen testen, al 
dan niet met klachten, dan krijgt toch 1% van de 10.000, 100 mensen, een positieve uitslag, 
met quarantaine en bron-en contact onderzoek als gevolg. 
In dit artikel wordt de specificiteit van de PCR op meer dan 99% gesteld, misschien wel 
99,5%. 
Het staat niet in dit artikel, maar het laagste aantal positief gevonden (0,6%) deze zomer 
was in week 27 en ook 28. Dat wil dus zeggen dat in die weken het virus vrijwel weg was en 
dat een flink deel van de ca. 400 personen per week ten onrechte positief waren bevonden. 
Dat is dan wel op een totaal van 70.000 getesten. In week 32 was het percentage positief 
trouwens opgelopen van 0,6% naar 3,7%. 
Al met al komt er dus op neer dat als je je laat testen, en je wordt positief bevonden, dat 
dan in 1 op de 200 gevallen dat niet terecht is. En dat je dan niet terecht in quarantaine 
gaat. 
Dit artikel gaat niet echt in op vals negatief, maar die kans is aanzienlijk groter. In dit artikel 
wordt gerekend met een gevoeligheid van 80%, dat wil zeggen dat in 20% een corona 
infectie niet wordt herkend. Dat lijkt mij een groter probleem dan het percentage vals-
positief zoals ik al wel eens eerder heb gesteld. 
 
Nu ik dit aan het schrijven ben komt er een mail van Huub binnen 
Veel beweging op het vlak van sneltests. Bedrijf in Losser (Hestia) gaat het commercieel 
aanbieden. Ben benieuwd, ook omdat als wij half januari naar Bonaire willen we een 
positieve test moeten tonen van minder dan 72 uur voor vertrek. Zou nu zelfs lastig zijn 
gezien de GGD problemen.... 
De eigenaar van de flat die we altijd van hem huren is net teug van vakantie op Bonaire. 
Vond het geweldig. Rust, geen cruise boten en geen corona perikelen. 
Ik ken het probleem, ik heb van vrienden gehoord dat in een groep van 4 er bij 1 de test een 
dag te laat binnen kwam, waardoor ze pas een dag later kon vertrekken. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/geen-corona-toch-in-quarantaine-a4011600
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Huub stuurt me ook een link naar het interview met Jan Kluytmans bij Op1, 10 september, 
die stelt dat een test bij 85% betrouwbaarheid bruikbaar is. Hier gaat het dus om de 
gevoeligheid (sensitiviteit) 
https://www.nu.nl/283066/video/specialist-over-sneltest-85-procent-zekerheid-maakt-
hem-betrouwbaar.html 
 
Veel sneltests in ontwikkeling zijn niet gebaseerd op vermenigvuldiging en vervolgens 
detectie van RNA of DNA, maar op detectie van het antigeen (virus eiwit, mantel of 
uitsteeksels). En dan is het belangrijk om de detectiegrens te kennen, zie onvermijdelijk om 
de detectiegrens te noemen 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167924408700507 
Sensitivities are seldom constant over large concentration ranges and sensitivities are 
therefore meaningful only when concentrations or concentration ranges are specified. 
De PCR test is ongelooflijk constant in gevoeligheid over een grote concentratie reeks omdat 
in principe 1 molecuul kan worden gedetecteerd, door de verschillende verdubbelingscycli. 
Als na 40 cycli (Ct, cycle threshold 40) er nog niets te detecteren valt dan zit er niets in het 
monster, en als al veel eerder een signaal gevonden zit er veel in. Met de grote specificiteit 
dus de “gouden standaard”. 
Keerzijde: door de grote gevoeligheid ook bij lage concentraties is deze test ook erg gevoelig 
voor contaminaties, die kunnen optreden bij de bemonstering en op het lab. 
Sneltests die zijn gebaseerd op het antigeen hebben een veel hogere detectielimiet, er moet 
dus veel meer virus in het monster zitten voordat er een positief signaal uitkomt. Dat hoeft 
niet per se een nadeel te zijn want er is natuurlijk een relatie tussen de hoeveelheid virus en 
hoe infectieus iemand is. Maar als Kluytmans stelt dat bij 85% betrouwbaarheid de test 
bruikbaar is dan heeft hij vast wel een idee wat dan de relatie is met de concentratie in het 
monster. 
 
Ik houd contact met Huub en stuur hem regelmatig wat tekst. Hierbij zijn reactie 
Het voordeel van (goedkope) sneltests is m.i. ook wat Kluytmans noemt: Je kan in veel 
grotere aantallen testen. Ook als die niet 100 procent betrouwbaar zijn, vind je veel meer 
besmette gevallen dan bij de PCR tests die in veel minder grote aantallen worden 
afgenomen. Er lopen dus veel besmette gevallen rond die niet met de beperkte hoeveelheid 
PCR test getest zijn. 
Dat klopt. Ben wel benieuwd naar dat andere getal, de specificiteit. In hoeverre is de 
antigeen sneltest in staat om onderscheid te maken tussen corona, ik moet nu zeggen 
COVID2-19, ten opzichte van andere corona verkoudheidsvirussen. Als dat niet groot is dan 
is een sneltest op zijn best een eerste screening voordat een PCR test volgt. 
 
Ik ga op zoek naar gegevens. Kluytmans heeft het naar alle waarschijnlijkheid over de 
antigeen test van Abbott, de BinaxNOW die al voor malaria is ontwikkeld maar nu ook voor 
corona. Het heeft een “emergency use” goedkeuring van de FDA heeft gekregen. De FDA 
heeft een informatieblad uitgegeven 
https://www.fda.gov/media/141570/download 
Gegevens over de gevoeligheid en specificiteit worden gegeven vanaf pag 9. Als deze test 
wordt vergeleken met monsters uit de praktijk dan lijken die goed met de PCR test overeen 
te komen 

https://www.nu.nl/283066/video/specialist-over-sneltest-85-procent-zekerheid-maakt-hem-betrouwbaar.html
https://www.nu.nl/283066/video/specialist-over-sneltest-85-procent-zekerheid-maakt-hem-betrouwbaar.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167924408700507
https://www.fda.gov/media/141570/download
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Links een staatje met monsters die met de PCR zijn getest en waarbij een positief dan wel 
negatief resultaat is behaald, vergeleken met de Abbott test. Dat ziet er goed uit, maar het 
is onduidelijk of de monsters die positief testen, veel virus bevatten. Rechts zijn de monsters 
die bij de PCR positief testen, verdeeld in Ct<33 en Ct>=33. 
 

 
Ct staat dus voor cycle threshold, met in dit geval 33 het aantal verdubbelingen waarbij een 
signaal wordt gevonden. Een monster met Ct=32 bevat meer virus dan een monster met Ct 
= 33. 
Bij monsters met Ct >=33 wordt de test dus minder gevoelig, hoewel 6 monsters getest wel 
erg weinig is. Geldt voor al deze tests dus ik kan me voorstellen dat het hier nog eens wordt 
overgedaan. (al deze cijfers komen van de fabrikant, niet van de FDA). 
 
Bij de monsters die in de PCR negatief testen werd in 1 van de 67 gevallen bij de Abbott test 
een positief gevonden. In de documentatie is te zien dat een hele serie virussen en 
bacteriën geen positief resultaat geven. 
Dat het bij MERS anders ligt zal geen probleem zijn maar vervelender lijkt me wel dat een 
ander corona virus voor problemen kan zorgen (HKU1) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 
Het valt denk ik mee, het komt niet veel voor lijkt het. 
 
Van Janine kreeg ik de tip dat een bedrijf Almelo, Benchmark Electronics, een grote order 
heeft gekregen voor de aanmaak van een sneltest. Het principe is een snelle PCR test. De 
link naar Tubantia werkt niet zo goed voor niet abonnees maar RTV Oost heeft het ook 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/335499/Electronicabedrijf-Benchmark-in-Almelo-krijgt-
order-van-50-miljoen 
Janine in molenaar bij Korenmolen De Hoop in Almelo, en als dank voor de gestuurde tip 
hierbij de actie die nu voor deze molen wordt gehouden 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - 
search/molen/FMfcgxwJXpNbgHRDSwjqBKrDCnrQmhxD?projector=1&messagePartId=0.1 
zien. 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1
https://www.rtvoost.nl/nieuws/335499/Electronicabedrijf-Benchmark-in-Almelo-krijgt-order-van-50-miljoen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/335499/Electronicabedrijf-Benchmark-in-Almelo-krijgt-order-van-50-miljoen
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/molen/FMfcgxwJXpNbgHRDSwjqBKrDCnrQmhxD?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/molen/FMfcgxwJXpNbgHRDSwjqBKrDCnrQmhxD?projector=1&messagePartId=0.1
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Coronajournaal 12-15 september 
 
Het al dan niet nemen van een vaccin heeft de emoties hoog doen oplopen, ook al voordat 
de Zeneca studie een week on hold is gezet (en nu weer opgestart). 
Aan de ene kant van het spectrum bijvoorbeeld Tommy Wieringa, vorige week in de NRC die 
ik al eerder heb genoemd in zijn stuk “gevaarlijke gekken”, die op het eind stelt 
Echo’s van samenzweringsparanoia vind je ook terug bij mensen die verklaren dat ze zich 
niet laten inenten als er eenmaal een goedwerkend coronavaccin is. Liefst dertien procent 
van de bevolking zal zich niet laten vaccineren, aldus Nieuwsuur, zestien procent twijfelt 
daar nog over. Drie op de tien. W.F. Hermans had als altijd gelijk: we worden door 
gevaarlijke gekken omringd. 
En aan de andere kant een ander voorbeeld, de Enschedese huisarts die in een stuk uit de 
Tubantia (11 september), gestuurd door Huub stelt 
Er worden onbegrijpelijke risico’s genomen met het ontwikkelen van een vaccin tegen 
corona, zegt de Enschedese huisarts Bettine van Steenis. Op een demonstratie zondag tegen 
de noodwet deed ze een emotionele oproep. „Blijf van mijn twee gezonde kinderen af.” 
Waarop het CBG dan weer, ook in de Tubantia, moet reageren 
 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt dat de Enschedese huisarts 
Bettine van Steenis een verkeerde voorstelling van zaken geeft over het ontwikkelen van 
het coronavaccin voor Nederland. „Het is geen experimenteel vaccin. Wij doen geen enkele 
concessie aan de veiligheid. No way”, zegt woordvoerder Marsja. De huisarts deed zondag 
op de demonstratie tegen de Noodwet in Enschede een emotionele oproep aan de minister: 
„Blijf van mijn gezonde kinderen af”. Gisteren zei ze in een interview in De Twentsche 
Courant Tubantia dat de wereld in haar ogen als een proeftuin wordt gebruikt. Ze spreekt 
over ‘een crisis in de wetenschap’. 
Het CBG neemt daarvan afstand. „Het is ons niet duidelijk waar mevrouw haar kennis op 
baseert”, aldus woordvoerder Marsja Meijer. „Ze zou hier eens een dag moeten kijken. Het 
beeld dat ze schetst, klopt niet. Wij keuren geen vaccin goed dat niet bewezen veilig is. Dat 
kunnen we ons niet permitteren. Elk nieuw vaccin doorloopt drie belangrijke testfases. Hier 
ook. Er worden geen bochten afgesneden.” 
Oxford-vaccin: 
Het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf AstraZeneca ontwikkelt voor meerdere Europese 
landen, inclusief Nederland, het Covid-19-vaccin, ook wel het Oxford-vaccin genoemd. 
Volgens Meijer kan de testfase sneller dan normaal, omdat juist dit bedrijf al veel ervaring 
heeft met een vergelijkbaar goed werkend vaccin tegen ebola en andere coronavirussen 
(Sars en Mers). AstraZeneca werkt aan een zogenaamd viraal vector-vaccin. Dat is geen 
experimentele werkwijze. Het vaccin herbergt een onschadelijk, verzwakt adenovirus dat 
verkoudheid kan veroorzaken. Dat verzwakte virus dient als transporteur (vector genoemd) 
met het doel een immuunreactie in het lichaam op te roepen. 
Sneller beschikbaar 
Ook kan volgens het CBG het vaccin mogelijk sneller beschikbaar komen, omdat de manier 
van beoordelen anders gaat. Meijer: „Normaal krijgen wij de resultaten als het hele dossier 
is afgesloten. Dan pas hebben wij alle data en de resultaten van de studies en kunnen we 
beoordelen. Nu staan we aan de zijlijn en kijken we gaandeweg het proces mee. Mede 
daardoor kan het proces worden versneld. Sneller, maar beslist niet onzorgvuldiger.” 
In een gisteren aan de arts gestuurde brief staat verder ook: ‘Uit ervaring is bekend dat het 
merendeel van bijwerkingen bij vaccins binnen één tot twee maanden na vaccinatie 
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optreedt. De studies zijn voldoende groot om het optreden van (ernstige) bijwerkingen, met 
een frequentie van1 op 5000, uit te sluiten.’ 
Huisarts Van Steenis zegt niet per se gerustgesteld te zijn. Ze wil nog steeds dat meer 
onafhankelijke wetenschappers mogen meekijken. 
 
Allereerst Tommy Wieringa en de huisarts. Het heeft naar mijn mening weinig zin om zowel 
een provocatief standpunt vóór als tegen vaccinatie bij corona in te nemen, zolang niet 
duidelijk is of er een vaccin beschikbaar komt, hoe goed de bescherming is (en hoe lang die 
duurt) en welke bijwerkingen optreden. 
Wat mij het meest waarschijnlijke scenario lijkt is dat de vaccins die als eerste beschikbaar 
komen relatief veel bijwerkingen hebben, met in de beginperiode onzekerheid over ernstige 
bijwerkingen in zeldzame gevallen. De huidige fase 3 proeven zijn toch nog altijd in aantal 
beperkt, het CBG heeft het over een uitsluiting van ernstige bijwerkingen met een 
frequentie van 1 : 5.000. 
Dat zou voor risicogroepen acceptabel kunnen zijn, maar voor bijvoorbeeld gezonde 
kinderen nog niet veilig genoeg. 
 
De Enschedese huisarts heeft het over een experimenteel mRNA vaccin, maar dat is het 
Oxford – Zeneca vaccin niet, het is een vaccin gebaseerd op een adenovirus zoals ook in het 
CBG bericht staat. Zie de NRC vaccin tracker, bijgewerkt tot 9 september (in de kop staat 7 
september, altijd lastig de juiste versie bij te houden). De herstart van de fase 3 studie van 
het Zeneca vaccin staat er nog niet in. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-
a4010139 
 
In het CBG stuk staat dat het vaccin op basis van het adenovirus geen experimenteel vaccin 
is omdat “het bedrijf” al veel ervaring heeft met MERS en ebola vaccins, gebruikmakend van 
dezelfde techniek. 
Het enige vaccin wat is geregistreerd in Europa dat op deze techniek is gebaseerd is naar 
mijn weten het ebola vaccin van Janssen, en dit is inderdaad de adenovirus techniek 
ontwikkeld door Oxford (gecombineerd met de kweekmethode PerC6 cellijn van Janssen 
(Crucell). 
Ik was benieuwd naar informatie over de klinische proeven en het veiligheidsprofiel van dit 
vaccin, Rosanne Hertzberger had daar alvast niet veel vertrouwen in 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/12/hou-hoofd-toch-koel-in-de-race-om-coronavaccin-
a4011723 
Ze vergelijkt de race naar een goed vaccin met een paardenspringwedstrijd, en daar waar ze 
in eerste instantie hoopvol was 
Ook ik liet me even meeslepen door de hoopvolle sprookjes van imposante Oxford-
meneren. 
Maar ze wist eigenlijk wel beter 
Deze week werd het fase 3 onderzoek van het Oxford-vaccin tegen Covid-19 stilgelegd 
vanwege een ernstige bijwerking. Kon je op wachten. De komende maanden gaan er veel 
meer vaccins struikelen – niet in de laatste plaats omdat bijna alle koplopers gebruikmaken 
van gloednieuwe vaccintechnologie die nog nooit in tienduizenden armen werd gespoten. 
Dat is niet waar, het ebola vaccin van Janssen is inmiddels ca 60.000 keer toegediend, maar 
dat was in donker Afrika…. 
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https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-01/johnson-johnson-announces-
european-commission-approval-for-janssen-s-preventive-ebola-vaccine 
Hertzberger weer: 
De enige deelnemer in het veld die gebruik maakt van dit soort adenovirussen en ooit een 
paardje over de laatste hindernis kreeg, is het biofarmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden, 
dat met dezelfde technologie een ebolavaccin ontwikkelde. Het is belangrijk om daarbij op 
te merken dat die laatste hindernis werd genomen in Centraal-Afrika en we alleen kunnen 
hopen dat alle standaarden, surveillance en controles daarbij in acht werden genomen. 
 
Tijd om eens naar het ebola vaccin te gaan kijken. 
Dat blijkt een ingewikkelder verhaal dan ik dacht, want de behandeling bestaat uit een 
injectie met het adenovirus als drager, gevolgd 8 weken later door een injectie met een 
ander virus als drager van erfelijk ebola materiaal. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_vaccine 
Kennelijk gaf de eerste enting met het adenovirus onvoldoende bescherming, en bij een 
tweede enting met hetzelfde adenovirus zullen inmiddels gevormde antistoffen tegen dat 
virus de productie van het corona antigeen gaan remmen, vandaar dat gezocht is naar een 
tweede virus als drager. Dat is toch wel een inherente zwakte van dit concept. Sinopharm 
gebruikt een menselijk adenovirus en daar heeft een deel van ons al antilichamen tegen 
zodat het daarom minder zou werken. 
Als het gaat om corona, zou de “booster” net als met het ebola vaccin kunnen komen van 
een virus dat anders is dan het eerste. Mogelijk een samenwerking tussen de bedrijven die 
verschillende dragers hebben ontwikkeld? 
 
Ik heb een hele tijd gezocht naar de productinformatie voor het adenovirus deel van ebola 
vaccin (merknaam Zabdeno), omdat dat, wat bijwerkingen betreft, een indicatie kan zijn wat 
we mogen verwachten van de bijwerkingen van het Astra-Zeneca vaccin. Uiteindelijk heb ik 
het gevonden 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zabdeno-epar-product-
information_en.pdf 
Het lijstje met bijwerkingen staat bij 4.8. 
Wat opvalt is dat de informatie beperkt is, zeker wat betreft de werkzaamheid. 
 
In de Volkskrant aandacht voor een studie naar oude coronavirussen, en in hoeverre 
herbesmettingen hebben plaatsgevonden, van Maarten Keulemans. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/studie-naar-oude-coronavirussen-eind-dit-jaar-golf-
van-herbesmettingen-mogelijk~b770b2b7/ 
Het is een onderzoek van oude bloedmonsters (vanaf 1985) van HIV geïnfecteerden, en het 
bleek dat de 4 corona verkoudheidsvirussen regelmatig een (her)infectie veroorzaakten, 
soms binnen een half jaar. Nu lijkt me een onderzoek met uitsluitend HIV patiënten, met 
een immuunsysteem dat niet optimaal is geen representatieve steekproef. Bij Keulemans en 
ook in het artikel vind ik daar niets over. 
Mocht er jaarlijks zoals bij de griep een vaccinatie nodig zijn dan is dat slecht nieuws voor de 
vaccins gebaseerd op adenovirussen. De “klassieke” vaccins gebaseerd op het coronavirus 
zelf zijn dan – zoals de huidige influenza vaccins – in het voordeel. Hoe het zit met de mRNA 
virussen weet ik niet. 
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Bij de onderzochte corona virussen zat ook HKU1, het virus dat interfereert met de snelle 
Abbott test. 
 
Na al deze vaccin verhalen nog even Zweden, een interview met Anders Tegnell in de 
Financial Times. In juni had de FT nog een verhaal over Zweden waarin Tegnell aangaf dat de 
aanpak toch niet helemaal goed was, maar nu in de rest van Europa de aantallen weer 
stijgen en in Zweden niet (?) staan de zaken er weer anders voor 
https://www.ft.com/content/5cc92d45-fbdb-43b7-9c66-26501693a371 
Zoals altijd een genuanceerde Tegnell 
I suggest to Tegnell that an alien landing in Sweden would have difficulty knowing there is a 
pandemic whereas in England or France, with face masks prevalent, they would realise 
immediately. He argues that while that might be true on the surface, especially with masks 
— which Sweden is one of the few countries not to recommend wearing in public — the 
differences elsewhere are exaggerated. Swedes have stopped travelling just as much as 
neighbours; hotels and restaurants may not have closed but have been severely affected. He 
points to the markings in supermarkets showing people where to 
stand and detailed restrictions on restaurants in terms of how many people they can have 
and how they serve them. 
“Odd bedfellows” noemt hij zijn supporters in de UK en VS: 
The only other country not to lock down in Europe was authoritarian Belarus, I say. He erupts 
in a burst of nervous laughter: “That’s no comparison.” He looks awkward as I mention 
strong support for Sweden’s strategy from some US libertarians and UK supporters of a hard 
Brexit. “Odd bedfellows,” is his sole comment. 
Nu krijg ik weer een FT artikel over Zweden van Janine: 
https://www.ft.com/content/9a1e118f-a4ef-43ab-a981-58b8bd35c0e1 
Het komt erop neer dat we niet te snel conclusies moeten trekken, pas over een paar jaar 
weten we misschien wat de beste aanpak was. Ook aandacht voor de grote verschillen, 
geografisch, ion Zweden. Zoals ook bij ons. 
 
Roelf Backus stuurt me een filmpje van een gesprek tussen filosoof Ad Verbrugge met 
Maurice de Hond. Ik was zelf niet enthousiast, een gesprek tussen 2 mensen die het zo met 
elkaar eens zijn is erg saai, 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZpZRaVODyc 
Na 7 minuten waren de felicitaties over en weer nog niet beëindigd en heb ik wat versneld 
hier en daar wat bekeken en kwam ik niets tegen wat ik al wel eens had gehoord. 
Een reactie onder het filmpje van Sophie 
Sophie T2 dagen geleden 
Mooi eindelijk Maurice gefeliciteerd! Nu Dr Rob Elens nog...met de Hydroxycloroquine! 
Deze reactie had 26 duimpjes. 
 
Tegen “sluitingstijd” nog een interview met Bill Gates gestuurd door Huub in de Tubantia, 
met wat zoeken ook als filmpje te zien. Optimistisch verhaal, hopelijk krijgt hij gelijk 
https://www.ad.nl/buitenland/bill-gates-verkeerd-verdelen-van-vaccins-kan-leiden-tot-
dramatisch-hoger-dodental~a6a55ca8/ 
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Coronajournaal 16–18 september 
 
Volop speculatie op wat de regering vanavond gaat afkondigen, ook in de Volkskrant in de 
rubriek “De Speld”: 
Het bord ‘de provincie Noord-Holland heet u welkom’ wordt afgeplakt 
Wie nu over de weg Noord-Holland binnenkomt, wordt vriendelijk begroet door een bord 
met de opschrift ‘de provincie Noord-Holland heet u welkom’. Zulke teksten zijn in deze tijd 
niet verantwoord en zullen worden afgeplakt. De provincie Noord-Holland heet u helemaal 
niet welkom, de provincie Noord-Holland vindt dat u beter thuis kunt blijven. 
Dat satire toch ook al een beetje werkelijkheid is geworden heeft Peter Wittop Koning 
gemerkt bij de planning om naar Zwitserland te gaan. Nederhorst den Berg ligt op de grens 
met Utrecht maar het is net een brug te ver. Omdat Noord- en Zuid-Holland “besmet 
gebied” zijn voor Duitsland zit een overnachting er daar niet in en is de hotelreservering 
gecancelled. Het wordt nu Straatsburg, want het Europees parlement komt nu even niet. 
 
In aanloop naar hun Zwitserland reis heeft Hanna Wittop Koning in de NZZ, Neue Zürcher 
Zeitung, alvast een probaat middel tegen corona gevonden, Echinaforce 
https://www.nzz.ch/panorama/echinacea-extrakt-kann-sars-cov-2-in-der-zellkultur-
inaktivieren-ld.1576528?reduced=true 
Bij www.garten.ch vind ik 
Diese Ergebnisse zeigen, dass Echinaforce® bei direktem Kontakt und in einem 
organotypischen Zellkulturmodell viruzid gegen HCoV-229E wirkt. 
Op die basis werd ook chloroquin gepromoot, Echinaforce heeft in elk geval minder 
bijwerkingen… 
De Zwitserse autoriteiten onderzoeken of reclame voor dit middel illegaal is. 
 
De mededeling van Gommers dat de gemiddelde ic ligtijd van 22 naar 8 dagen is gegaan, 
heeft plannen voor de upscaling van de ic capaciteit in het Amphia ziekenhuis Breda 
gefrustreerd, zo vertelde internist-intensivist Frits Schuitemaker gisteren in het Trefpunt 
Urk. Wanneer de ic “overloopt” in Breda worden patiënten naar Erasmus Rotterdam 
gestuurd, aldus Frits. 
 
Van broer Huub heb ik de afgelopen dagen 17 leestips gekregen, beetje veel om die 
allemaal door te geven. Veel gaan over speculaties welke maatregelen het kabinet gaat 
afkondigen, met redelijk voorspelbare reacties uit de horeca (wij zijn het niet, het zijn de 
studenten: die zitten kennelijk niet in het café) en reacties van politiebonden die de 
handhaving van sluiting rond middernacht niet zien zitten. En berichten uit België dat lokale 
maatregelen zeker resultaat kunnen hebben. 
Wat ik mis is dat risicogroepen in rode gebieden extra oplettend moeten zijn (zoals goede 
mondkapjes op drukke punten) en hoe de risicogroepen gefaciliteerd kunnen worden 
(bijvoorbeeld weer speciale tijden voor boodschappen, aparte tijden in restaurants, in trein 
de eerste klasse reserveren voor risicogroepen). De pijn een beetje verdelen voor jong en 
oud. 
In de Washington Post een analyse wat wel en niet heeft gewerkt bij de lockdown in New 
York. 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/09/15/virus-nyclockdown/ 
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Wat mondkapjes betreft was er bij de jongeren weinig animo om deze goed te dragen, bij 
de ouderen wel. Niet helemaal onverwacht, maar mogelijk reden temeer om vooral de 
risicogroepen aan te sporen een mondkapje te dragen op drukke punten. 
 
Neef Jacob, als Delftenaar, krijgt nog TU Delft gerelateerde informatie blijkt 
https://www.tudelft.nl/stories/articles/huidige-ventilatierichtlijnen-niet-voldoende-in-de-
strijd-tegen-corona/?utm_medium=email 
Een mooi genuanceerd verhaal, en het geeft toch ook wel aan dat het lastig is om nu méér 
te vragen dan voldoen aan het bouwbesluit, want echt een goed advies kan Philomena 
Bluyssen niet geven. Met alleen een CO2 meter ben je er niet, maar wat dan wel? 
Bij mengventilatie komt er verse lucht uit het plafond en wordt er elders in de ruimte lucht 
weggezogen. Bij verdringingsventilatie komt de verse lucht juist van beneden, wordt 
opgewarmd door de lichaamswarmte van in de ruimte aanwezige mensen en vervolgens 
bovenin de ruimte afgezogen. Wat nu de beste vorm van ventileren is, kan Bluyssen nu nog 
niet zeggen. “In principe is verdringingsventilatie beter, maar als er watermoleculen uit de 
zwaardere druppeltjes verdampen, dan zouden ze kunnen blijven zweven en zo juist bij een 
volgende persoon terecht komen. Dan zou mengventilatie met de juiste luchtstromen juist 
wel goed werken. Dat is wat we verder willen onderzoeken.” 
En: 
Ook de manier waarop je ventileert kan een rol spelen: “We onderzoeken nu ook hoe die 
luchtstromen precies lopen. Want als de lucht in een afgesloten ruimte tijdens het ventileren 
langs andere, besmette personen gaat, dan ben je net zo ver van huis. Je moet dus goed 
kijken hoe je lucht afvoert. ” 
Toen Marion Koopmans met fretten bewees dat infectie door de lucht gebeurde zou nog 
verder worden onderzocht of aerosols een rol speelden. Dat is al heel lang geleden, ik heb 
daar verder niets meer over gehoord. 
 
Een mooi artikel over de problemen bij het testen van Maarten Keulemans in de Volkskrant. 
Een combinatie van inschattingsfouten van de aantallen, mensen die zich zonder klachten 
laten testen, gebrek aan “spullen”. Wat ik mis is een analyse of de claims van (grote) 
Nederlandse laboratoria, dat ze wel voldoende capaciteit hebben, terecht zijn. 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/testen-testen-testen-eerder-wachten-wachten-
wachten-waarom-het-stokt-bij-de-coronatesten~b5db7e19/ 
Dat Nederland niet het enige land is met testproblemen blijkt uit de situatie in de UK 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comment-about-covid-19-testing-issues/ 
 
Van Menno van Leeuwen een bericht uit The Guardian, het Zuidelijk Halfrond heeft een 
uitzonderlijk mild influenza seizoen gekend. En dat niet alleen in Nieuw-Zeeland, met een 
strak lockdown regime maar ook in Zuid-Afrika. Dat geeft hoop voor ons in het najaar en 
winter. 
https://www.theguardian.com/society/2020/sep/17/falling-flu-rates-in-southern-
hemisphere-offers-hope-as-winter-approaches-coronavirus?CMP=Share_iOSApp_Other 
 
Met de “brandbrieven” van Nederlandse artsen nog in het verse geheugen is de motie, 
aangenomen bij de BMA (British Medical Association), wel opmerkelijk 
https://www.bma.org.uk/bma-media-centre/doctors-call-for-near-elimination-policy-as-
government-fails-to-get-a-grip-on-covid-19 
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Een “near elimination” policy staan de Britse medici voor. Bij Science Media Centre is deze 
motie onderwerp van commentaar: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-doctors-at-bma-annual-
representative-meeting-calling-for-near-elimination-covid-19-policy/ 
De meeste reacties van de deskundigen komen hierop neer: 
“However, as recent experience in New Zealand and elsewhere has shown, achieving and 
maintaining near-elimination is very likely also to require prolonged, strict lockdowns. Given 
current levels of infection in the UK and across much of Europe, it is likely that these 
measures would have to remain in place for many weeks, possibly months. To achieve near-
elimination such measures would be necessary even if the public health burden – in terms of 
hospitalisations and deaths – was already very low. It is highly debatable whether the 
immense cost of prolonged, strict lockdown could be justified when the immediate public 
health gain would inevitably be small.” 
Maar er is ook een reactie bij die de motie van de BMA steunt, met o.a. als argument dat de 
UK een eiland is (Noord-Ierland ook, maar dat is wel vaker een apart geval). 
 
Tijd om weer eens in Nederland naar dit soort “elimination” geluiden te kijken op 
https://www.containmentnu.nl/?nc9page=3 
Het filmpje op de startpagina stelt dat een doorgemaakte infectie maar een paar maanden 
immuniteit geeft en als je opnieuw ziek wordt, dat het dan ernstiger is dan de eerste keer. 
Bovendien zou het virus gemakkelijk onder controle te houden zijn. Niet overtuigend 
allemaal. 
 
De herstart van de Astra Zeneca fase 3 studie in de UK is door de deskundigen, 
geraadpleegd door Science Media Centre, met instemming begroet 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-oxford-vaccine-trial-restarting-in-
uk/ 
Opmerkelijk eensgezind zijn ze dat dit een goede zaak is, zonder kanttekeningen. Maar in de 
VS wordt daar anders over gedacht, en het deel van fase 3 dat daar zou starten, staat 
voorlopig stil 
https://edition.cnn.com/2020/09/15/health/covid-19-vaccine-trial-astrazeneca-nih-fda-
kaiser/index.html 
Dat het nog wel even gaat duren is duidelijk, en de voorsprong van Astra op zijn 
concurrenten is op dit moment de vraag: 
The NIH has yet to get tissue or blood samples from the British patient, and its investigation 
is "in the planning stages," Nath said. U.S. scientists could look at samples from other 
vaccinated patients to see whether any of the antibodies they generated in response to the 
coronavirus also attack brain or spinal cord tissue. 
Such studies might take a month or two, he said. The FDA declined to comment on how long 
it would take before it decides whether to move forward. 
 
De geruchten gaan dat de bijwerking om “transverse myelitis” zou gaan, reden voor CNN 
om in de geschiedenis te duiken 
In 1976, a massive swine flu vaccination program was halted when doctors began 
diagnosing a similar disorder, Guillain-Barré syndrome, in people who received the vaccine. 
At the time no one knew how common GBS was, so it was difficult to tell whether the 
episodes were related to the vaccine. 
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Tijdje terug stond in de NY Times een stuk over deze “varkensgriep” vaccinatie. 
https://www.nytimes.com/2020/09/02/opinion/coronavirus-vaccine-trump.html?smid=em-
share 
In het stuk van CNN staat een schatting hoe vaak GBS (Guilklain Barré) voorkomt 
Eventually, scientists found that the vaccine increased the risk of the disorder by an 
additional one case among every 100,000 vaccinated patients. Typical seasonal flu 
vaccination raises the risk of GBS in about one additional case in every 1 million people. 
Omdat GBS ook zonder influenza vaccin voorkomt is er nog steeds discussie of dit vaccin 
überhaupt een factor is. Zie ook mijn journaals van 14 april (bij de 1976 varkensgriep) en 9-
10 juli (bij de Mexicaanse griep), uit deze laatste 
Ongetwijfeld zal de discussie nu bij de nieuwe vaccins weer oplaaien, zeker bij die vaccins 
waarbij een onschuldig maar levend virus, genetisch gemodificeerd de “spikes” van het 
corona virus aanmaakt. 
 
Paul Scheffer in de NRC behandelt in een NRC column – gestuurd door Huub - de toekomst, 
een toekomst waarin het liberalisme een stap moet terugzetten, ten faveure van de 
publieke zaak https://mail.google.com/mail/u/1/ - 
search/snowden/FMfcgxwJXxnTMLkqhcGVMrGfDVfLkrpn 
Dat ik zijn stuk hier noem is ook omdat hij een boek noemt van Frank M. Snowden, 
Epidemics and Society, dat net als het boek van Toon Kerkhoff vlak vóór de corona crisis 
uitkwam. Ik heb het boek (nog) niet gelezen maar de recensies zien er goed uit. 
 
Bij Science Media Centre wordt korte metten gemaakt met een pseudo-wetenschappelijk 
artikel dat de suggestie wekt dat het corona virus “man made” is 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-entitled-unusual-
features-of-the-sars-cov-2-genome-suggesting-sophisticated-laboratory-modification-
rather-than-natural-evolution-and-delineation-of-its-probable-s/ 
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Coronajournaal 19–21 september 
 
Het meest opmerkelijke nieuws is wel dat de spaarzame gegevens die beschikbaar zijn voor 
werkzaamheid en veiligheid van het Russisch vaccin vervalst zijn, zie Maarten Keulemans in 
de Volkskrant (met verwijzingen naar de bronnen). The Lancet lijkt weer in verlegenheid 
gebracht: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/russisch-vaccin-spoetnik-v-middelpunt-van-
nieuwe-rel~bbcb1001/ 
Met het blote oog zie je het meteen. En in Italië zag moleculair bioloog Enrico Bucci het ook: 
met de grafiekjes die details geven over het Russische coronavaccin ‘Spoetnik V’ is iets raars 
aan de hand. Sommige uitkomsten lijken met een tekenprogramma van de ene naar de 
andere plek te zijn gekopieerd, hoewel het om verschillende experimenten gaat. 
Voor wie de fraude met de dopingcontroles in Rusland heeft gevolgd is het misschien geen 
verrassing, wel dat het op zo’n dommige manier (zo lijkt het tenminste) is uitgevoerd. De 
“note of concern” van Bucci is in het Italiaanse Pseudoscienzia d’Italia gepubliceerd, en 
ondertekend door een grote groep wetenschappers: 
https://cattiviscienziati.com/2020/09/07/note-of-concern/ 
 
Niek wijst me op een artikel in de NY Times, er zou sprake zijn bij het vaccin van Astra 
Zeneca van 2 ernstige neurologische bijwerkingen: 
https://www.nytimes.com/2020/09/19/health/astrazeneca-vaccine-safety-
blueprints.html?smid=em-share 
“If there are two cases, then this starts to look like a dangerous pattern,” said Mark Slifka, a 
vaccine expert at Oregon Health and Science University. “If a third case of neurological 
disease pops up in the vaccine group, then this vaccine may be done.” 
In het eerste geval zou het gaan om een bijwerking na de eerste injectie, het 2de na de 2de 
injectie. Ik had overigens gemist dat dit vaccin een “booster” injectie kent. Het lichaam 
maakt na de eerste injectie ook antistoffen tegen het adenovirus. 
 
Zondag met Lubach is weer van start gegaan, en deze uitzending was volledig gewijd aan het 
test debacle, waarbij de situatie in Nederland vergeleken werd met Duitsland. Het 
monopolie van de kleine laboratoria in Nederland werd tamelijk genadeloos aan de kaak 
gesteld. Vooral het liedje, na 22 minuten, was hilarisch. https://www.npostart.nl/zondag-
met-lubach/20-09-2020/VPWON_1314453 
Overigens denk ik niet dat als het testen wel op orde was geweest, deze 2de golf er niet was 
gekomen. Het bron-en contactonderzoek tot nu toe gaf aan dat de meeste besmettingen in 
de huiselijke sfeer plaatsvinden, wat horecaondernemers het argument gaf dat sluiting na 
12 uur niet nodig zou zijn. Wat er dan niet bijstaat is dat in meer dan de helft van de 
gevallen geen bron wordt gevonden. 
Andreas Voss maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire besmetting in een goed 
artikel in de NRC, gestuurd door Huub 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/19/een-cafe-is-vaak-een-primaire-besmettingsbron-
a4012798 
Hij verdedigt de maatregel om de horeca beperkingen op te leggen 
Verreweg de meeste besmettingen vinden plaats binnen huishoudens. Toch krijgt de horeca 
nu weer een beperking opgelegd, hoe kan dat? 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/russisch-vaccin-spoetnik-v-middelpunt-van-nieuwe-rel~bbcb1001/
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„Het gaat om een verschil tussen primaire en secundaire besmettingsbronnen. De GGD’s die 
de clusteronderzoeken uitvoeren, zien dat veel secundaire besmettingen in huishoudens 
plaatsvinden. Van partner op partner, moeder op zoon of student of student, omdat 
studentenhuizen ook als huishoudens worden geteld. Van maar een klein deel is bekend wat 
de primaire besmettingsbron is – het is veel moeilijker te achterhalen waar een besmetting 
buiten de deur plaatsvond dan wanneer het binnenshuis gebeurde. Het aantal clusters in de 
horeca stijgt nu al een tijd en mensen die in een café besmet raken, kunnen vervolgens thuis 
allemaal gezinsleden of huisgenoten besmetten. 
 
Met het testen nog niet op orde zijn de ziekenhuisopnames de beste indicatie of de 
maatregelen effect zullen hebben, maar die lopen zo’n 2 weken achter. Met een 
exponentieel verlopend proces is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
In principe de eerste informatie zou moeten komen uit de rioolwater metingen. Er zou nu 
op 300 punten dagelijks worden gemeten had ik begrepen. Maar als ik naar Amsterdam kijk, 
toch het grootste probleem op dit moment dan wordt er wekelijks gemeten en is de laatste 
waarde (dashboard) van 31 augustus. Maurice de Hond heeft recentere data opgepikt 
https://www.maurice.nl/2020/09/17/wat-de-rioleringscijfers-ons-leren-stoute-studenten-
en-koppige-ezels/ 
Een verhaal over aerosols krijg je er dan bij 
 
Met alle alarmerende stijgingen in besmettingen vallen de ziekenhuisopnames inclusief de 
ic nog steeds erg mee. Waarom dat zo is, dat is het onderwerp van een goed stuk in de 
Tubantia, gestuurd door Huub, Slaat tweede besmettingsgolf net zo hard toe als de eerste, 
zie PDF. Niet echt nieuw allemaal, het definitieve antwoord zit er niet bij maar wel aardig 
om het bij elkaar te zien. Jammer alleen van de grafiek met besmettingen, waarbij de 
resultaten van voor 1 juni weer samen met die van daarna worden gepresenteerd. 
 
Tijdje terug had ik een overzichtsartikel gesignaleerd (ik geloof alleen in de mail) in de 
Groene Amsterdammer, in een serie van 3. Nu we weer aan de vooravond staan van 
oplopende ziekenhuisopnames, is het goed om de serie naar voren te halen, allereerst de 
“overval”. Het is alweer ruim een maand geleden gepubliceerd maar als historische 
reconstructie niet achterhaald 
https://www.groene.nl/artikel/hoe-nederland-werd-overvallen-door-het-virus 
Het 2de artikel is van ca 3 weken geleden, en is wel een beetje achterhaald door de groei in 
het aantal besmettingen. 
https://www.groene.nl/artikel/je-moet-erbovenop-zitten-om-de-controle-te-houden 
Toch nog wel actuele punten: 
Zo is er een duivels dilemma ontstaan: laat het kabinet z’n oren meer hangen naar de ene 
oppositie, dan krijgt het die andere fel tegen zich en vice versa. Maar niet kiezen is de 
slechtste optie van de drie. Koolman is er in elk geval niet gerust op dat er hard genoeg 
wordt ingezet op indammen. In het Algemeen Dagblad van 24 augustus oppert hij om in elk 
geval vast na te denken over hoe we dan straks wél de miljoenen kwetsbaren kunnen 
beschermen, wanneer het indammen wederom faalt. Ouderenbond ANBO pleit 
bijvoorbeeld voor een mondkapjesplicht in verpleeghuizen, Koolman doet de suggestie 
winkels, openbaar vervoer en uitgaansgelegenheden tijdelijk gescheiden te houden voor 
laag- en hoog-risicogroepen. Het is nogal de vraag hoe haalbaar die uitwerking gaat zijn, 
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maar de discussie moet in elk geval gevoerd worden, vindt hij, al is het maar om het over 
die haalbaarheid te kunnen hebben. 
Een keuze tussen keihard onderdrukken of maar laten gaan heeft het kabinet (nog) niet 
gemaakt, een globale lockdown lijkt echter onder alle omstandigheden uitgesloten. In de 
regionale maatregelen is wel meer aandacht gekomen voor bescherming van de 
risicogroepen. Bij de ene regio meer dan de ander, het is de vraag of daar niet meer 
afstemming in mogelijk is. 
Het laatste artikel gaat over de verpleeghuizen: 
https://www.groene.nl/artikel/eenzaamheid-is-desastreus-voor-mensen 
 
Het “uit”reizen van inwoners uit Noord-Holland wordt lastig zoals ik in het laatste journaal 
noemde, maar ook het “in”reizen naar Zuid-Holland (naar de fam. Schulten) geeft 
problemen, 
Wij hadden dit weekend een Vlaams echtpaar te logeren gehad om samen met ons in Den 
Haag musea te bezoeken. Hun regering heeft hun 2 weken bij thuiskomst quarantaine 
aangezegd als zij 48 uur in R’dam en in Den Haag zouden verblijven. 
Dus: geannuleerd en blijven zij in Brugge. 
 
Ik wist niet dat jodium (in de vorm van povidon-jodium merknaam o.a. Betadine), als 
neusdruppels kunnen worden gebruikt. Het zou kunnen worden ingezet om corona infectie 
te voorkomen, volgens dit artikel uit de JAMA (Journal of the American Medical Association) 
gestuurd door Jep de Bie: 
https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2770785?utm_source=sil
verchair&utm_campaign=jama_network&utm_content=covid_weekly_highlights&utm_med
ium=email 
Met wat googlen (iodine, nasal) vond ik o.a. 
https://intermountainhealthcare.org/ckr-ext/Dcmnt?ncid=529480120 
Dit zijn neusdruppels die pre-operatief worden gebruikt, in zelfs een 5% oplossing van 
povidon-jodium 
Vraag is wel hoelang het effect aanhoudt, volgens het artikel in de JAMA 4 uur, maar dat 
lijkt me wel erg lang. 
 
Nog een opmerkelijk artikel uit de JAMA van Jep, de relatie tussen wel/niet brildragenden 
en de kans op corona infectie. 
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2770872?utm_source=sil
verchair&utm_campaign=jama_network&utm_content=covid_weekly_highlights&utm_med
ium=email 
Een groot verschil, suggererend dat het dragen van een bril de kans op infectie aanmerkelijk 
verlaagt. Maar de studie vertoont een aantal tekortkomingen die trouwhartig aan het einde 
worden opgesomd. Wachten is om meer onderzoek. 
 
Het is afwachten of deze 2 artikelen horen bij de 99% die we maar snel moeten vergeten, 
een percentage dat Martijn Katan noemt in dit artikel uit de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/laten-we-die-99-procent-uit-de-krant-houden-
a4012646 
Dit is het slot: 
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wat moeten we in de tussentijd met al die nieuwe bevindingen over corona? Daarvoor heeft 
de medische wetenschap een beproefd recept: zet een dozijn onafhankelijke wetenschappers 
met uiteenlopende expertises bij elkaar en laat die het uitpuzzelen. Zij kennen de technieken 
en de auteurs en zij weten hoe je studies moet wegen. Zo komen de adviezen van de 
Gezondheidsraad tot stand en dat werkt. 
Voor corona zou je ook zo’n soort Outbreak Management Team... ho wacht even: dat 
hebben we al! Laten zij die honderden publicaties uit elkaar plukken en de overheid en 
onszelf vertellen wat de stand van de wetenschap is. Ze zijn insiders en ze kunnen dat beter 
dan wij. Dan mogen wij voortaan krantenberichten over nieuwe coronawetenschap negeren. 
De kans dat ze fout zijn is immers 99 procent. 
Als alle wetenschappers het met elkaar eens zijn dan is dat inderdaad de oplossing, maar 
vaak zijn ze dat niet. Katan noemt zelf voorbeelden van onwaarschijnlijke 
onderzoeksresultaten die uiteindelijk tot Nobelprijzen hebben geleid (zoals de prionen). En 
ook de commentaren bij het Science Media Centre zijn lang niet altijd eenduidig. 
Bij het artikel over de buitenaardse oorsprong van het virus was er wel eenduidigheid, en 
ook het artikel dat probeert aannemelijk te maken dat het virus “man made” is, treft dit lot 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-preprint-entitled-unusual-
features-of-the-sars-cov-2-genome-suggesting-sophisticated-laboratory-modification-
rather-than-natural-evolution-and-delineation-of-its-probable-s/ 
 
Van Huub een link naar nu.nl, dat weer een link heeft naar een artikel in het NTvG over 
vaccins 
https://www.ntvg.nl/artikelen/vaccins-tegen-sars-cov-2/volledig 
Het biedt een mooie aanvulling op het vaccin dossier in de NRC, 
De ontwikkeling van SARS-CoV-2-vaccins gaat in een razend tempo. De eerste resultaten van 
klinische studies stemmen gematigd positief. Alle rapporten spreken over een acceptabel 
veiligheidsprofiel, maar van verschillende voor antigeen coderende vaccins zijn er berichten 
over matig-ernstige bijwerkingen bij een flink deel van de deelnemers aan de klinische 
evaluaties. Een goede balans tussen bijwerkingen en werkzaamheid is essentieel om de 
veiligheid van miljoenen of zelfs miljarden in te enten individuen te waarborgen en de 
acceptatie van het vaccin door de bevolking niet te belemmeren. 
Alle geteste vaccins induceerden immuunresponsen, maar omdat er nog geen 
gestandaardiseerde assays zijn om de immuunrespons op SARS-CoV-2-vaccins te meten, is 
een vergelijking van de prestaties van de verschillende vaccins op dit moment niet mogelijk. 
Fase 3-studies moeten uiteindelijk uitwijzen welke vaccinkandidaten effectieve bescherming 
bieden aan de gevaccineerden. 
Ook bij succesvolle fase 3-evaluaties blijven er nog veel vragen: kan het vaccin ook 
virusreplicatie en -uitscheiding voorkómen? Hoelang duurt de vaccin-geïnduceerde 
bescherming? Zijn herhaalvaccinaties nodig en zo ja, met welk vaccin moeten die gebeuren? 
Blijven de vaccins ook werkzaam als het virus verder evolueert? En tot slot een vraag op een 
heel ander vlak: hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de geproduceerde vaccins 
onder de wereldbevolking? 
Het bevat ook een goede literatuurlijst, waaronder een verwijzing naar deze pagina van de 
WHO 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
Hier is een PDF te downloaden met alle ontwikkelingen op vaccin gebied, met 36 vaccins in 
een klinische fase (1 t/m 3) en 146 pre-klinisch. 
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Coronajournaal 22–24 september 
 
Ik begin dit journaal met enig leedvermaak. Voor de goede orde, niet omdat de regering 
haar greep op de situatie dreigt te verliezen door falend testbeleid, onduidelijkheid over 
mondkapjes in verpleeghuizen en gedoe met de app. Een falende overheid is niet iets voor 
leedvermaak. Zeker niet omdat wij als bevolking zelf ook falen door ons gedrag. 
De actie van de “bekende” Nederlanders (tot nu toe kende ik er niet één van degenen die 
de moed hadden om hun actie “ikdoenietmeermee” toe te lichten) had niet op een beter 
moment kunnen komen. 
Juist de dag vóórdat ieder weldenkende Nederlander door het verhaal van van Dissel een 
2de golf aan ziet komen, komt dit idiote verhaal naar buiten. Ik heb zelf dinsdagavond naar 
Op1 gekeken waar BN- er Tim Douwsma het moeilijk kreeg, vooral met Anne Wensing 
tegenover zich. Maar ook een andere gast had een lastige voor Tim toen hij hem voorhield 
dat er mensen zijn die “ik doe niet meer mee” letterlijk nemen en daarna oma gaan 
knuffelen. Omdat deze actie mede was ingegeven door de brandbrieven van medici waren 
waarschijnlijk daarom ook 2 ondertekenaars van die brieven uitgenodigd, en daar wist 
Wensing ook wel raad mee. De bekende argumenten “het is niet meer dan een griepgolf” 
en “de PCR test is niet betrouwbaar” kwamen voorbij. Toen Wensing vertelde dat ze de 
situatie in het voorjaar echt nog nooit had meegemaakt met de griepgolf, en daarna op de 
PCR test wilde ingaan “was dit maar een voorbeeld en heeft het geen zin daar nu op in te 
gaan”. 
De zangeres (?) Famke Louise met 1 miljoen volgers (!) zat bij Jinek tegenover Gommers en 
dat was een ongelijke strijd. Ze kreeg nog wel “credits” dat ze het lef had om te komen maar 
meer punten haalde ze niet. “Natuurlijk” hield ze zich aan de coronaregels (net als 
Douwsma bij Op1). 
 
Zo’n campagne zal vast een flinke voorbereidingstijd hebben gekost, onder de regie van 
actiegroep viruswaarheid 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/actiegroep-viruswaarheid-betrokken-bij-
anticorona-campagne-van-bners-a4013086 
De timing kon voor de actiegroep niet slechter (en voor de regering niet beter). Als bron 
voor de BN-ers noemt Engel de bekende Café Weltschmerz geleerde em. prof. Capel en de 
biochemicus Ortiz Buijsse, beiden al wel eens genoemd in dit journaal. Capel’s stelling is dat 
angst het immuunsysteem ondermijnt, dus: geen angst voor het virus, geen infectie is zijn 
stelling en Buijsse heeft op Wikipedia gelezen dat PCR geen onderscheid maakt tussen dood 
en levend virus, dus de PCR test is onbetrouwbaar. 
Inmiddels hebben al veel BN-ers zich teruggetrokken, en is er een discussie ontstaan wie de 
domste uitspraken had bij Op1 / Jinek, waarbij Famke Louise algemeen als winnaar wordt 
beschouwd. 
Toch ben ik het daar niet mee eens, voor mij waren dat de 2 artsen bij Op1, van de artsen-
brandbrieven. Voor een belangrijk deel baseerden de BN-ers zich op deze brieven, en een 
meisje van 21 zonder medische kennis acht ik minder schuldig aan dit soort onzin verhalen 
dan de 2 medici. Die zouden beter moeten weten. Zij hadden evenmin als Famke 
weerwoord tegen Anne Wensing, die hun confronteerde met hun uitspraken “het is 
hetzelfde als de griep” en “de PCR test is onbetrouwbaar”. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/actiegroep-viruswaarheid-betrokken-bij-anticorona-campagne-van-bners-a4013086
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/actiegroep-viruswaarheid-betrokken-bij-anticorona-campagne-van-bners-a4013086
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Ze zullen het niet toegeven, maar voor de regering kwam deze actie op dit moment als 
geroepen. Er was veel minder aandacht voor de testproblemen, de app en de mondkapjes in 
de verpleeghuizen. 
Daarbij komt dat waar eerst veel euro’s betaald moesten worden om BN-ers een 
motiverend stukje op hun Instagram enz. accounts te laten plaatsen, nu “spontaan” daar 
een vervolg aan wordt gegeven. 
 
Door het gedoe met de BN-ers heb ik zelf ook minder aandacht gehad voor het verhaal van 
van Dissel en het daaropvolgende debat. De presentaties van van Dissel, Edwin Boel (de 
man van het testen) en de Gouw heb ik niet gezien maar ze zijn hier te zien 
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-
welzijn-en-sport/thema-coronavirus 
Uit deze presentatie haal ik niet veel nieuws, vergeleken met de wekelijkse RIVM cijfers. 
Pagina 10 geeft het lopende Sanquin onderzoek weer naar de antistoffen in het bloed, wat 
de afgelopen maanden licht gedaald is in plaats van gestegen. Mogelijk is dat het teruglopen 
van de titer in de tijd. 
De GGD kan het bron- en contact onderzoek (BCO) niet meer aan zoals bekend en de Gouw 
presenteerde een risico gestuurde BCO 

 
En al heeft de overheid steken laten vallen, de bevolking zelf heeft het ook laten liggen, 
zoals Bram Hahn in Elzevier (Wacht niet op overheid in strijd tegen het virus) betoogt (zie 
PDF gestuurd door Huub). 
 
Bram Hahn is erg actief want ik krijg van Huub nog 2 artikelen, zie PDF’s, Wel corona maar 
niet naar het ziekenhuis en Verwarring over vaccin, ligduur op de ic en weer die aerosolen. 
Wat dat laatste artikel betreft: de aerosols gaat over de tekst op de Amerikaanse CDC 
website, die aerosols een belangrijker rol toedeelt, maar die er weer afgehaald is. De ligduur 
op de ic’s zijn de verwarrende uitspraken over de ligduur van Gommers, eerst 8 dagen 
terwijl het nu volgens Bram Hahn ca 15 dagen zouden zijn. 
Van Dissel heeft in zijn presentatie bij sheet 17 de ziekenhuis-ligduur getoond in de tijd, en 
bij sheet 19 die van de ic. Gommers lijkt met zijn 8 dagen de ziekenhuis-ligduur aangezien te 
hebben voor de ic- ligduur, die nu op ca 13 dagen ligt. Door de geringe aantallen van de 
laatste tijd zijn de betrouwbaarheidsgrenzen wel erg groot, dus al te definitieve uitspraken 
zijn wat voorbarig. 
 
Hanneke Schuitemaker van Janssen Vaccines Leiden is ook op weg een BN-er te worden. De 
start van fase 3 heeft voor veel publiciteit gezorgd met o.a. een optreden bij Op1 op 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus
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woensdag. Kennelijk is gekozen voor 1 injectie, is een “booster” niet nodig en dat is goed 
nieuws want dat beperkt de kans op vervelende bijwerkingen. 
 
Van Huub een artikel dat Twentse bedrijven in zee gaan met een commercieel bedrijf voor 
de corona test 
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-bedrijven-in-zee-met-commerciele-
coronatester~a8a96deb/ 
Het betreft niet de PCR test, maar een test op virus eiwit 
https://www.nadal-test.com/en/antigen 
Op deze site een plaatje waarbij de relatie tussen PCR test, antigeen test en antichaam test 
nog eens wordt verduidelijkt. Het RIVM test nu (of gaat nu?) dit soort antigeen tests 
bekijken, ik weet niet of deze daar ook bij zit 

 
 
Van Jep de Bie een artikel over Brazilië, waar Manaus een stad is waar mogelijk 
groepsimmuniteit is ontstaan. Het aantal doden valt mee, maar het is lastig om dit te 
vertalen naar onze situatie gezien een geheel verschillende leeftijdsopbouw 
https://www.technologyreview.com/2020/09/22/1008709/brazil-manaus-covid-
coronavirus-herd-immunity-
pandemic/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=7eed7a384f-briefing-dy-
20200923&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-7eed7a384f-45737126 
 
Ook van Jep een verhaal over Finse honden die kunnen ruiken wie corona heeft 
https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/europe/finland-dogs-airport-
coronavirus.html?te=1&nl=coronavirus-briefing&emc=edit_cb_20200923 
Ook Menno van Leeuwen stuurt me hier een artikel over, gepubliceerd in The Guardian, 
met ongeveer dezelfde informatie. 
 
Via Science Media Centre kom ik uit bij een Britse organisatie die zich inzet voor eden 
“challenge” studie bij mensen. 
https://1daysooner.org/ 
Volgens de Financial Times gaat deze in januari van start, maar volgens mij is dat nog niet 
definitief. 
https://www.ft.com/content/b782f666-6847-4487-986c-56d3f5e46c0b 
Er is kennelijk voldoende animo om mee te doen, en er zijn prominente voorstanders: 
Dominic Wilkinson, professor of medical ethics at Oxford university, is one of several 
prominent ethicists in the UK who have signed the 1Day Sooner petition. “When we are 

https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-bedrijven-in-zee-met-commerciele-coronatester~a8a96deb/
https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-bedrijven-in-zee-met-commerciele-coronatester~a8a96deb/
https://www.nadal-test.com/en/antigen
https://www.technologyreview.com/2020/09/22/1008709/brazil-manaus-covid-coronavirus-herd-immunity-pandemic/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=7eed7a384f-briefing-dy-20200923&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-7eed7a384f-45737126
https://www.technologyreview.com/2020/09/22/1008709/brazil-manaus-covid-coronavirus-herd-immunity-pandemic/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=7eed7a384f-briefing-dy-20200923&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-7eed7a384f-45737126
https://www.technologyreview.com/2020/09/22/1008709/brazil-manaus-covid-coronavirus-herd-immunity-pandemic/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=7eed7a384f-briefing-dy-20200923&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-7eed7a384f-45737126
https://www.technologyreview.com/2020/09/22/1008709/brazil-manaus-covid-coronavirus-herd-immunity-pandemic/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=7eed7a384f-briefing-dy-20200923&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-7eed7a384f-45737126
https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/europe/finland-dogs-airport-coronavirus.html?te=1&nl=coronavirus-briefing&emc=edit_cb_20200923
https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/europe/finland-dogs-airport-coronavirus.html?te=1&nl=coronavirus-briefing&emc=edit_cb_20200923
https://1daysooner.org/
https://www.ft.com/content/b782f666-6847-4487-986c-56d3f5e46c0b
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facing an unprecedented global threat from Covid, it is an ethical imperative to carry out 
well-controlled challenge studies to help develop a vaccine and then to identify the best 
vaccines,” said Prof Wilkinson. “The ones emerging first from clinical trials are unlikely to be 
the best.” 
 
We krijgen net bericht dat een bevriend huisarts in Lelystad positief is getest. Het hele 
gezondheidscentrum wordt nu ook getest. Het aantal besmettingen in Lelystad is vandaag 
19, het hoogste aantal tot nu toe. Het wordt weer oppassen voor de risicogroepen hier. 
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Coronajournaal 25–26 september 
 
Meest opmerkelijke bericht is voor mij het onderzoek naar het welbevinden van 
verpleeghuisbewoners tijdens de lockdown. 
https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/welbevinden-van-
verpleeghuisbewoners-lijkt-niet-aangetast-door-lockdown.htm 
De sluiting van de verpleeghuizen dit voorjaar heeft geen negatieve gevolgen gehad op 
stemming, cognitie en dagelijks functioneren van de bewoners. Zo ervaarden bewoners 
tijdens de lockdown niet meer depressieve gevoelens of angst dan een vergelijkbare groep 
bewoners in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal conflicten op de afdelingen en de 
hoeveelheid voorgeschreven rustgevende medicatie bleken zelfs lager dan een jaar eerder. 
Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC 
Dit resultaat kon worden geboekt omdat het deel is van een al veel langer lopend 
onderzoek, anders was de vergelijking moeilijk te maken geweest. Verklaring zou o.a. zijn 
dat andere vormen van contact zoals beeldbellen en Email goed hebben gewerkt. Een 
Canadese studie komt tot hetzelfde resultaat. 
Dit bewijst maar weer eens niet te snel conclusies te trekken (dat geldt ook voor mij). 
Misschien iets voor Viruswaarheid Engel, die grote woorden gebruikte na een tijdelijke 
bezoekersstop bij een Brabants verpleeghuis. Waarna medestanders doodsbedreigingen 
stuurden aan het personeel. 
 
In Trouw een vraaggesprek met Jaap van Dissel. https://www.trouw.nl/binnenland/het-
testbeleid-is-niet-het-probleem-ons-gedrag-is-het-probleem~bd682948/ Erg paniekerig 
komt hij niet over, ook al kan ook hij niet voorzien hoe de situatie in de ziekenhuizen er over 
2 weken voor zal staan. Hij verwacht wel dat de motivatie terugkomt wanneer we in de 
directe omgeving weer de problemen zien: 
De teststraten lopen vast. Wat vindt u daarvan? Het testbeleid was toch de eerste 
verdedigingslinie? 
“Nee. Voor de goede orde, ons gedrag is de eerste verdediging. Hoe goed houdt iedereen 
zich aan de maatregelen? We creëren problemen als we ons niet aan de anderhalve meter 
houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. De intrinsieke motivatie van mensen moet je 
stimuleren. Dat is ingewikkeld. Een deel van de motivatie komt wel terug als je merkt in je 
omgeving dat Covid een reëel probleem is.” 
Met een goede teststrategie en bron-en contact onderzoek gaat van Dissel ervan uit dat de 
beroemde R met 0,3 verlaagd wordt. Nu is deze mèt testen en BCO ruim boven de 1: 
“Je kunt er ook het virus mee voorblijven. Het doel van het testbeleid was dat we de 
maatregelen konden versoepelen. Uit onze modellen blijkt dat het bron- en 
contactonderzoek, dat volgt op een positieve test, het reproductiegetal met 0,3 kan 
verlagen. Dat getal moet kleiner zijn dan één. We konden ons meer vrijheden permitteren – 
vrijheden waar een reproductiegetal van 1,2 à 1,3 bij hoorde. Dankzij testen en bron- en 
contactonderzoek kwamen we dan toch op of onder de 1 uit. Maar nu zitten we op 1,3 mét 
bron- en contactonderzoek. U noemt het erg dat het testbeleid in de verdrukking komt. Ik 
zou zeggen dat het erg is dat het goede gedrag van maart verwatert.” 
Ook de mondkapjes komen uiteraard aan bod: 
Uw voorganger, Roel Coutinho, suggereerde om mondkapjes te verplichten. Dat zou 
iedereen ook doordringen van de ernst van de epidemie. 

https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/welbevinden-van-verpleeghuisbewoners-lijkt-niet-aangetast-door-lockdown.htm
https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/welbevinden-van-verpleeghuisbewoners-lijkt-niet-aangetast-door-lockdown.htm
https://www.trouw.nl/binnenland/het-testbeleid-is-niet-het-probleem-ons-gedrag-is-het-probleem~bd682948/
https://www.trouw.nl/binnenland/het-testbeleid-is-niet-het-probleem-ons-gedrag-is-het-probleem~bd682948/
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“U wilt nog meer signalen? Hebben we die niet al genoeg? De kranten staan er vol mee, het 
virus is dagelijks op tv. Wat voegt zo’n mondkapjesplicht nog toe? 
“Kijk naar de landen om ons heen. De virusdruk is momenteel juist laag waar zo’n plicht niet 
geldt, in Nederland en de Scandinavische landen. En hij is het hoogst in Spanje en Zuid-
Frankrijk waar iedereen wel een kapje moest dragen. De toegevoegde waarde van het 
mondkapje bovenop de anderhalve meter is gering. Kan het de anderhalve meter 
vervangen? Nee. 
 
Natuurlijk loopt van Dissel niet vooruit op de maatregelen die maandag of dinsdag komen, 
en uiteindelijk zijn het ook maatregelen van de regering of regio’s, maar een lijn lijkt er wel 
uit te halen. 
Buitenactiviteiten zullen weinig beperkingen ondervinden, binnen de groepsgrootte verder 
verkleinen 
We weten dat bij een-op-een contact het risico op verspreiding lager is dan bij contact met 
een groep. En buiten zullen de risico’s altijd geringer zijn dan binnen, om een heleboel 
redenen. 
Disco’s blijven dicht, en café’s krijgen waarschijnlijk verdere beperkingen 
Als iemand in stilte de bioscoop ingaat, en daar op afstand zit, dan denk ik dat de risico’s 
daar lager zijn dan in de horeca, zeker in horeca waar het drukker is, en waar luide muziek 
is, want daar zal het spreken luider gebeuren, of zit men dichter op elkaar.” 
 
Ook in dit NOS bericht gestuurd door Huub wordt vooruitgeblikt op komende maatregelen. 
Discussie is of zwaartepunt moet liggen op lokale maatregelen dan wel voor het hele land 
geldende. Burgemeesters zoals Aboutaleb zijn voor meer landelijke 
https://nos.nl/artikel/2349673-aboutaleb-het-wordt-weer-tijd-voor-landelijke-maatregelen-
tegen-coronavirus.html 
 
In de rubriek familie- en vriendenberichten kan ik melden dat alle medewerkers van het 
gezondheidscentrum, getest na de positieve uitslag van een bevriende huisarts, negatief zijn 
getest. Peter Wittop Koning is op tijd aangekomen in Zwitserland, vanaf 28 september had 
hij anders in quarantaine gemoeten. De dochter van de buurman, student in Groningen 
moet in quarantaine vanwege een besmetting van een huisgenoot. En Huub kijkt naar de 
situatie op Bonaire, waar nu toch ook meer coronagevallen zijn 
https://bonaire.nu/2020/09/25/9-coronavirus-clusters-op-bonaire/ Voor wie zijn 
papiamentu wil ophalen kan terecht bij het filmpje. 
Jaap van Dissel’s opmerking, Een deel van de motivatie komt wel terug als je merkt in je 
omgeving dat Covid een reëel probleem is geldt zeker ook voor mij. 
 
Donderdag bij Op1 Ira Helsloot die Jort Kelder als gastheer trof, dat deed me denken aan 
het BNR interview en ik was bang dat Helsloot zijn bekende mix van enorme uitgaven 
tegenover zeer beperkte opbrengsten kon uitventen. Maar dat viel mee, er zaten ook 
andere gasten aan tafel. Hij kon wel kort zijn bekende punten toelichten, maar kreeg het 
moeilijk toen hem werd gevraagd welke alternatieven hij dan had. Verder dan de 1,5 meter 
maatregel in de buitenlucht kwam hij niet. Toen daarna de Willem II supporters in Tilburg 
werden getoond bleek dit toch ook niet een sterk punt. 
 

https://nos.nl/artikel/2349673-aboutaleb-het-wordt-weer-tijd-voor-landelijke-maatregelen-tegen-coronavirus.html
https://nos.nl/artikel/2349673-aboutaleb-het-wordt-weer-tijd-voor-landelijke-maatregelen-tegen-coronavirus.html
https://bonaire.nu/2020/09/25/9-coronavirus-clusters-op-bonaire/
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Huub stuurt me een artikel uit de Tubantia, over Piers Corbyn die in een TV debat bijzonder 
hard werd aangepakt. Piers is de broer van Jeremy Corbyn, en blijkt een echte dwarsdenker, 
niet alleen anti-vaxer maar ook complotdenker (5G, Bill Gates) en ook klimaatontkenner 
(klimaat koelt af volgens Piers). Conclusie van het artikel is dat de Britten wel raad weten 
met dit soort afwijkende meningen, pal staan voor de National Health Service maar ik heb 
reacties gezien bij Youtube filmpjes van het interview en het lijkt erop dat ook in de UK de 
anti-beweging aanzienlijk is. 
 
Onder druk van de bijwerkingen met het Astra Zeneca vaccin hebben andere bedrijven hun 
fase 3 onderzoeksprotocollen openbaar gemaakt. Niet verrassend dat daar dan weer 
kritisch commentaar op komt. Van Jep kreeg ik 
https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-
coronavirus.html?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=f22eda1ce6-briefing-dy-
20200924&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-f22eda1ce6-45737126 
De leidende draad van dit verhaal is dat uit deze fase 3 studies geen goed resultaat kan 
komen, waarvoor 3 argumenten worden genoemd. Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen, 
dit wordt een wat langer verhaal. 
 
Het eerste argument heeft te maken met de geringe effectiviteit van het griepvaccin 
…..the vaccine may not work equally well in frail and other at-risk populations…… 
there is no solid evidence they reduce the number of deaths, which occur largely among 
older people. In fact, significant increases in vaccination rates over the past decades have 
not been associated with reductions in deaths. 
Hier weer de nadruk op het aantal doden. Het geciteerde artikel is uit 2005. 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/486407 
Het artikel gaat over influenza A, de H3N2 variant, niet over H1N1 en de B griep. Bekend is 
dat de werkzaamheid van het vaccin bij een H3N2 infectie gemiddeld genomen minder goed 
is dan bij H1N1 en de B griep, zie https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm 
 In general, current flu vaccines tend to work better against influenza B and influenza 
A(H1N1) viruses and offer lower protection against influenza A(H3N2) viruses. 
Maar dat influenza vaccins een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld ter voorkoming 
van ziekenhuisopnames staat ook op die site 
Flu vaccine prevents tens of thousands of hospitalizations each year. For example, during 
2018-2019 flu vaccination prevented an estimated 58,000 flu-related hospitalizations. 
A 2014 studyexternal icon showed that flu vaccine reduced children’s risk of flu-related 
pediatric intensive care unit (PICU) admission by 74% during flu seasons from 2010-2012. 
In recent years, flu vaccines have reduced the risk of flu-associated hospitalizations among 
older adultsexternal icon on average by about 40%. 
A 2018 study showed that from 2012 to 2015, flu vaccination among adults reduced the risk 
of being admitted to an intensive care unit (ICU) with flu by 82 percent. 
De beide auteurs hebben hier wel erg selectief geshopt in de literatuur over de effectiviteit 
van het griepvaccin. 
 
Het tweede argument is de (verondersteld negatieve ?) verhouding werkzaamheid ten 
opzichte van bijwerkingen: 

https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=f22eda1ce6-briefing-dy-20200924&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-f22eda1ce6-45737126
https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=f22eda1ce6-briefing-dy-20200924&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-f22eda1ce6-45737126
https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=f22eda1ce6-briefing-dy-20200924&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-f22eda1ce6-45737126
https://doi.org/10.1001/archinte.165.3.265
https://doi.org/10.1001/archinte.165.3.265
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/486407
https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm
https://academic.oup.com/jid/article/210/5/674/2908613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28935236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28935236
https://www.cdc.gov/flu/spotlights/vaccine-reduces-risk-severe-illness.htm
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Second, Moderna and Pfizer acknowledge their vaccines appear to induce side effects that 
are similar to the symptoms of mild Covid-19. In Pfizer’s early phase trial, more than half of 
the vaccinated participants experienced headache, muscle pain and chills. 
If the vaccines ultimately provide no benefit beyond a reduced risk of mild Covid-19, they 
could end up causing more discomfort than they prevent. 
Op zich valt hier weinig tegen in te brengen. Wanneer de uitkomst van de studie is dat het 
nut van vaccinatie niet de bijwerkingen rechtvaardigt dan heeft zo’n vaccin geen zin, maar 
dat geldt voor elk fase 3 onderzoek. 
 
Het derde argument ontkent dat er conclusies uit het fase 3 onderzoek vallen te trekken: 
Third, even if the studies are allowed to run past their interim analyses, stopping a trial of 
30,000 or 44,000 people after just 150 or so Covid-19 cases may make statistical sense, but it 
defies common sense. Giving a vaccine to hundreds of millions of healthy people based on 
such limited data requires a real leap of faith. 
…… There may well be insufficient data to address the aged and underrepresented 
minorities. There will be no data for children, adolescents and pregnant women since they 
have been excluded. Vaccines must be thoroughly tested in all populations in which they will 
be used. 
De auteurs willen niet helemaal in mineur eindigen 
None of this is to say that these vaccines can’t reduce the risk of serious complications of 
Covid-19. But unless the trials are allowed to run long enough to address that question, we 
won’t know the answer. 
Het is me niet duidelijk wat de auteurs met dit punt willen. Vinden ze 30-44.000 deelnemers 
te weinig? Janssen gaat met 60.000 in zee, maar ergens houdt het op. 
Voor ebola vaccin waren 3000 deelnemers voldoende, en was de effectiviteit bepaald puur 
op challenge studies bij makaken en antilichaam titers bij proefpersonen, waarschijnlijk 
omdat op dat moment ebola al onder controle was. Dat zou bij de corona trials ook kunnen 
gebeuren, wanneer de infectiedruk laag is zal er in de placebo groep weinig besmettingen 
plaatsvinden. 
De suggestie wordt verder gedaan dat de sprong van enkele 10.000den naar honderden 
miljoenen zonder meer wordt gemaakt. Maar wanneer een vaccin geregistreerd wordt dan 
komt het Post Marketing Surveillance PMS) programma in werking, ook wel fase 4 
genoemd. Bijwerkingen worden continu gerapporteerd en beoordeeld, zeker bij een 
dergelijk vaccin. Zie 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3148611/ 
 
Als tijdens fase 3 er een gering aantal corona besmettingen zijn in de controle-groep zal de 
roep om “challenge” studies sterker worden. In mijn vorige journaal had ik het over een 
Britse organisatie die zich inzet hiervoor, 1Daysooner, een site die nu ook door de 
Volkskrant is gesignaleerd 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/doe-mij-maar-een-spuitje-covid-19-gevaccineerde-
proefpersonen-bewust-besmetten-met-het-coronavirus~b39cfd00/ 
  

https://doi.org/10.1101/2020.08.17.20176651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3148611/
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Coronajournaal 27–28 september 
 
Van Toon Kerkhoff kreeg ik de volgende mail 
Waarom blijft de discussie over mondkapjes zo voortgaan? Het was van meet af aan 
duidelijk dat mondkapjes vooral anderen enigszins beschermen tegen het virus 
dat jij uithoest. Misschien had de overheid dat beter moeten uitleggen. Inclusief de 
interdependentie die dit mechanisme inhoudt. Als anderen het óók doen, heb jij daar weer 
voordeel van. Zo ingewikkeld is het toch niet? 
Mijn antwoord: 
Volgens mij moet het na ruim een half jaar mogelijk zijn om mondkapjes te krijgen die ook 
jou beschermen tegen het virus. Dus de medische mondkapjes, die juist verboden waren om 
voor niet- medische handelingen te gebruiken. 
Ik las dat in New York de jongeren niet gemotiveerd waren om ze goed te gebruiken, de 
risico-groepen daarentegen wel. Niet helemaal een verrassing. 
Als er medische mondkapjes beschikbaar zijn kan iedereen die dat wil zichzelf beschermen. 
Een verplichting is dan (nog) niet nodig. 
Toon weer 
Het ging mij om de interdependentie – zo cardinaal en toch zo weinig begrepen. 
Even Wikipedia zoeken op interdependentie, ik begrijp wel wat Toon bedoelt maar dit 
woord gebruik ik toch niet elke dag 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interdependentie 
 
Zo lang het advies van het RIVM is dat mondkapjes alleen zinvol zijn wanneer de 1,5 meter 
niet kan worden gehandhaafd zal die discussie voortduren. In mijn vorig journaal heeft van 
Dissel (weer) het Noorwegen onderzoek aangehaald als “bewijs” dat mondkapjes niet 
helpen. Een verwijzing (link) naar dit onderzoek had ik al eerder gegeven, zie mijn journaal 
14-16 augustus, hier de conclusie van het rapport (met een paar “highlights” van mij). 
In the current epidemiological situation in Norway, wearing facemasks to reduce the 
spread of COVID-19 is not recommended for individuals in the community without 
respiratory symptoms who are not in near contact with people who are known to be 
infected. If the epidemiological situation worsens substantially in a geographical area, the 
use of facemasks as a precautionary measure should be reconsidered. Measures to reduce 
risks during necessary public transport and during mass events, including wearing 
facemasks, should be explored further. 
If use of facemasks by individuals without respiratory symptoms in the community is 
recommended in specific circumstances, such as public transport or mass events, medical 
masks or quality controlled non-medical masks with a documented filtration effect should 
be used. National priorities for the use of personal protective equipment may apply, given 
existing shortages. If any such recommendation is made, the community should be given 
training to ensure correct use and the risks should be explained, especially the risks of a false 
sense of security and contamination of masks. The training should be tailored to the needs of 
different groups, including people with different levels of fluency in Norwegian and different 
socio-economic circumstances. 
Dit lijkt wel een beetje selectief citeren van van Dissel. 
 
Van Huub krijg ik een stuk van het Red Team, zie PDF, waarbij ook Roel Coutinho zich heeft 
aangesloten. Erkend wordt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor mondneusmaskers 
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(ik mag het niet meer hebben over mondmaskers). Het staat niet in dit rapport maar het 
wetenschappelijk bewijs voor de 1,5 meter en handen wassen is er ook niet zoals Frits 
Rosendaal heeft betoogd. Ik heb al eens een WHO rapport over TBC aangehaald waarin voor 
al dit soort maatregelen geen wetenschappelijk bewijs is maar toch sterk worden 
aangeraden 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/9789241550512-eng.pdf 
In het Red Team verhaal wordt ook het Noorse rapport aangehaald en de reactie van van 
Dissel daarop, waarbij wordt opgemerkt dat 
Ditzelfde Noorse rapport bepleit dat de inzet van mondneusmaskers wél zinvol is als (1) de 
infectiecijfers weer zijn gestegen en (2) er sprake is van aanzienlijke verspreiding in de 
gemeenschap. 
Dat is dan weer iets te sterk neergezet, het rapport heeft het over “reconsider”. 
Dat mondkapjes toch positiever zullen worden neergezet, a.s. dinsdag, mede onder invloed 
van dit Red Team verhaal, lijkt me waarschijnlijk. (bij de check is de persconferentie van 
dinsdag naar voren geschoven, nu maandagavond 7 uur) 
 
Mondkapjes zijn ook een belangrijk thema in de Youtube film van Bert Slagter en Diederik 
Jekel. Meestal type ik filmpje maar dit is 1 uur 48 minuten lang. De aanleiding is de actie van 
de BN-ers, die vele vragen hadden en beide heren gaan hier serieus op in en geven de 
antwoorden: 
https://www.youtube.com/watch?v=0WVOH2DI9vA 
Voor wie de tijd heeft is het toch interessant om te bekijken, scrollen wordt overigens 
makkelijk gemaakt omdat onderaan het thema in beeld wordt gebracht. 
De mondneusmaskers komen na 35 minuten in beeld, waarbij het niet zo gek is met Red 
Team lid Bert Slagter dat dit overeenkomt met het eerder genoemde statement van Red 
Team. 
Andere interessante items: 
0:52 is de PCR test onbetrouwbaar? 
1:10. Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd 
1:16 Angst tast het immuunsysteem aan? 
1:26. Hoe dodelijk is het virus? 
Toen ik het filmpje bekeek waren er nog maar 200 voor mij, maar paar uur later is het al 700 
dus dat gaat de goede kant op. 
 
Al met al verwacht ik voor de vervroegde persconferentie vanavond om 7 uur een positiever 
verhaal over de mondneuskapjes. Ik heb zelf een FPP2 mondneuskapje, en heb die thuis 
maar eens geprobeerd. Dat viel nog niet mee want mijn bril besloeg onmiddellijk. Na wat 
Google werk blijkt dat als je het kapje hoger op je neus zet het beslaan zou verdwijnen. 
Beetje tegen wat ik zou verwachten maar het werd wel minder maar was toch niet helemaal 
weg ook niet na het metalen strookje nog meer naar de neusvorm te buigen. Wanneer ik 
met de vingers de rand aandruk stopte de condens op de bril maar werd het ademhalen ook 
duidelijk zwaarder. Ik zal mijn medische contacten eens vragen hoe zij dat doen. 
Voor bredere acceptatie zou je voor de niet-risicogroepen een comfortabel mondneuskapje 
kunnen adviseren – voor de bescherming van anderen – en voor risicogroepen een 
mondkapje dat ook jezelf (beter) beschermt 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/9789241550512-eng.pdf
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Ik weet niet of FFP2 maskers nu zijn toegestaan buiten de medische sector, maar ze zijn on-
line te koop. Zo’n 4 euro per stuk, dat is voor een wegwerpartikel veel, en ook omdat ze 
schaars zijn is verantwoord hergebruik zinvol. Het RIVM had hier een richtlijn voor maar 
sinds 1 september is hergebruik verboden. De richtlijn die er lag was ook niet geschikt voor 
particulieren, met o.a. een waterstofperoxide behandeling 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/binnen-ziekenhuis/herverwerken-
medische-materialen 
Maar als je het kapje een paar dagen bewaart dan is er geen virus meer over 
https://news.yahoo.com/reuse-disposable-mask-yes-steps-192223361.html 
Je moet dan wel zorgen da je het niet in een dichte plastic zak bewaart. 
 
In de NY Times een artikel met een aantal theorieën waarom (kleine) kinderen zoveel 
minder gevoelig zijn voor een corona infectie. 
https://www.nytimes.com/2020/09/25/health/coronavirus-children-immune.html 
the new study found that the sickest older people actually produced the most powerful 
antibodies. 
That result may confirm a nagging worry among researchers: that the presence of those 
potent antibodies contributes to the illness in adults, instead of helping them fight the virus 
— a phenomenon called antibody-dependent enhancement. Vaccine manufacturers are 
carefully monitoring trial subjects for signs of this problem. 
Hier een artikel over ADE, Antibody Dependent Enhancement 
https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement 
Het antilichaam bindt zich aan een virusdeeltje en als een Trojaans paard komt het geheel 
daarna in een afweercel (B cel) waarna het virus die B cel kan vernietigen. In dit verhaal 
staat een hele lijst van virussen waarbij dat kan optreden, en ook de corona virussen staan 
erbij. Geen fijn vooruitzicht voor een vaccin. Maar ook de influenza virussen staan in dit 
rijtje, en voor zover ik weet speelt dit geen grote rol bij de griepvaccinatie. 
 
Van Niek een artikel uit het Parool, waarbij wordt ingegaan op de invloed die het virus kan 
hebben op de hersenen. Het zou de langere termijn vermoeidheidseffecten kunnen 
verklaren 
 https://www.parool.nl/nederland/coronavirus-vormt-schildwachten-van-het-brein-om-tot-
roversbende~b2b7e6c5/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_sourc
e=email 
 
Van Huub een NRC artikel dat de gevoelens in de zorg verwoordt 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/27/specialisten-zien-een-wachtende-overheid-terwijl-
druk-op-de-zorg-stijgt-a4013782 
De vermoeidheid van het personeel is een „grote bottleneck”, zegt Gommers. „We gaan nu 
onze verpleegkundigen vragen om harder te gaan werken. Dat levert weerstand op. 
Waarom moeten zij weer aan de bak terwijl de rest van Nederland gewoon haar gang 
gaat?” 
Dat leeft niet alleen bij het personeel in de ziekenhuizen, ook de eerste lijn laat van zich 
horen, zie Joost Zaat in De Volkskrant die na zijn pensionering als waarnemer werkt 
Niet alleen ziekenhuizen of verpleeghuizen lopen op hun tenen. Ik doe ‘s avonds een oproep 
en heb binnen een paar uur een flink aantal verhalen. Plotselinge snotneuzen en hoestbuien 
bij huisdokters en assistentes verstoren steeds vaker de dagelijkse gang van zaken. Dokters 
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met kleine kinderen vallen uit omdat snotterende kindjes tot nu toe niet naar school 
mochten of omdat leerkrachten uitvallen. Praktijkhoudende huisartsen komen fluks terug 
van vakantie, vaste teams rommelen met dagen, zieke dokters doen telefonische spreekuren 
vanuit huis en waarnemers zoals ik springen in maar kunnen ook niet alle gaten dichtlopen. 
En de motivatie wordt minder 
Kijk, als bange mensen die zich niet aan voorzorgsmaatregelen houden, straks bij me komen 
met covid-klachten zal ik ze natuurlijk behandelen. Maar als de echte aanstichters van de 
tweede golf, zeg maar de natuurdokters, opiniemakende psychiaters, dansleraren en hun 
vage juristen bij me komen, wat dan? Klappen geven? Op Twitter waren er voor hen al niet-
ic-verklaringen. Dat gaat me te ver, ook onverstandige mensen hebben recht op zorg. Maar 
mijn kaken doen nu al pijn van het knarsetanden. 
Daar mogen ook wel de collega’s van Joost Zaat bij, zij die de “brandbrieven” hebben 
geschreven of ondertekend. 
 
Van Jep 2 artikelen die ingaan op de PCR test, de eerste gaat over fout-positieve resultaten 
waar vooral de critici van een streng beleid hun peilen op hadden gericht 
https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-een-fout-positieve-pcr-testuitslag/volledig 
en hier een artikel dat ook ingaat op de fout-negatieve testresultaten. Geen makkelijke kost, 
maar de conclusie van beide artikelen is dat fout-positief nauwelijks een probleem vormt. 
En het laatste artikel geeft aan dat dat zeker niet voor fout-negatief geldt. Geen verrassing 
dus. 
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808 
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Coronajournaal 29 september–1 oktober 
 
In de NRC een artikel dat ingaat op de eigenwijze Nederlander die zich niet zomaar iets laat 
voorschrijven 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/30/mondkapje-dat-bepaal-ik-zelf-wel-a4014263 
Publicist en socioloog Herman Vuijsje omschrijft de Nederlandse houding als: „Ik laat me 
niet door een autoriteit koeioneren. Zeker als het om het eigen gedrag gaat.” Hij wijst op de 
enorme populariteit van het liedje Vijftien miljoen mensen („…op dat hele kleine stukje 
aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde”) uit de jaren negentig. 
Maar het kan ook zomaar omslaan: 
Het zou best kunnen, zeggen de experts, dat de mondkapjesplicht er straks gewoon komt. 
Ook typisch Nederlands, zegt historicus Kennedy, is namelijk de plotselinge omslag. „De 
overheid probeert altijd heel lang om niet te hoeven optreden. Maar op een gegeven 
moment is het probleem zo groot, dat er consensus ontstaat voor meer repressie.” 
 
Niets zo effectief voor de motivatie als een oplopend aantal ziekenhuisopnames, waarbij 
weer de dreiging uitgaat van stopzetten van de reguliere zorg. De afgelopen paar dagen 
zouden wel eens in de boeken kunnen komen als voorbeeld van een omslag zoals Kennedy 
heeft genoemd. In recordtempo is de brief van de BN-ers in de prullenmand terecht 
gekomen, en een actie van het “Red Team”, gesteund door Roel Coutinho, voor de invoering 
van mondkapjes, breed opgepakt door de politiek. In de Volkskrant een verhaal over dit Red 
Team: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-vormen-dat-redteam-dat-
burgemeester-halsema-adviseert-over-mondkapjes-en-waarover-premier-rutte-het-
heeft~b342f45d/ 
Het “kernteam” wordt in dit artikel gepresenteerd, waar ook Arnold Bosman deel van 
uitmaakt. In dit artikel wordt aangegeven waar de term Red Team van komt 
De naam komt uit het bedrijfsleven, waar een ‘rood team’ afzonderlijk van een ‘blauw team’ 
aan oplossingen werkt om tunnelvisie te voorkomen. 
 
Amrish Baidjoe is prominent lid van het Red Team, en in Follow The Money stond een mooi 
verhaal over hem gebaseerd op meerdere interviews, Pandemiebestrijding op z’n 
Nederlands, gestuurd door Jep de Bie. Ik heb het gekopieerd, zie PDF. Het is van vóór de 
“mondkapjesbrief”, maar geeft een goed beeld van de Red Team filosofie. 
Over mondkapjes: 
De wetenschap munt uit in gegevens vergaren, hypotheses opstellen, bewijs onderzoeken en 
dat versterken of verwerpen; daarin is haar rol essentieel. ‘Maar die aanpak werkt niet goed 
wanneer je wilt weten wat de effectiviteit is van mondmaskers, of van afstand houden. De 
effectiviteit van zulke maatregelen bevindt zich meer op een spectrum.’ Zo is het nut van 
mondmaskers contextafhankelijk, betoogt hij: ‘Wanneer handvol mensen er een draagt, is 
het effect nihil, Naarmate meer mensen ze dragen – zeker in situaties waar afstand houden 
moeilijk is, of de ventilatie slecht – hebben ze meer effect. Ook geldt: hoe meer mensen er 
besmet zijn, hoe verstandiger het is ze te dragen, vooral in hoog risico omgevingen zoals 
ziekenhuizen.’ 
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Van Jep de Bie een link naar de wiskundige verklaring waarom het zo effectief is als veel 
mensen de mondkapjes dragen. Wiskunde die ook voor mij begrijpelijk is, optellen aftrekken 
en delen voldoet. 
https://aatishb.com/maskmath/ 
Het is wel gebaseerd op de aanname dat mondmaskers zowel de omgeving beschermen als 
de drager. 
 
Dat een besmetting met een grote hoeveelheid virus ernstige gevolgen kan hebben was wel 
duidelijk door de dodelijke besmettingen bij (jong) medisch personeel in de beginfase van 
de pandemie in China (en ook een geval in Nederland). Een interessant punt is in hoeverre 
mondmaskers ervoor zorgen dat de “virus load” bij een onverhoopte besmetting lager is 
dan zonder mondmasker. En dat een resulterende lichte dosis een mild verloop van corona 
kan geven. De schrijvers van het artikel in de New England Journal of Medicine, gestuurd 
door Niek, gaan hierop in, en maken de vergelijking met variolatie: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2026913 
Variolatie komt van de (oppervlakkige) enting met pokken (de “echte” pokken). Die met 
koepokken (koe = vacca) is de naamgever van vaccinatie. Meer informatie over die 
pokkenvariolatie bij Wikipedia 
https://nl.qwe.wiki/wiki/Variolation 
Verrassend actueel dit item in Wikipedia, want ook de mondkapjes en corona staan er al bij 
Hoewel variolatie is opgehouden, heeft het het concept van andere traditionele praktijken 
beïnvloed, zoals " pokkenfeestjes ", waarin kinderen opzettelijk worden blootgesteld aan 
ziekten zoals waterpokken, mazelen en rodehond , in een poging immuniteit te verwerven. 
Hoewel sterk ontmoedigd door volksgezondheidsfunctionarissen, blijft de praktijk bestaan. 
Hoewel opzettelijke blootstelling is verworpen als een strategie om COVID-19 te bestrijden 
vanwege de risico's die eraan verbonden zijn, is er ook een hypothese dat het wijdverbreide 
universele gebruik van gezichtsbedekkingen, die meestal niet perfect zijn, geassocieerd is 
met een hoger percentage asymptomatische of relatief milde infecties vanwege de 
verminderde dosis virusdeeltjes die door de drager worden uitgestoten of opgevangen, als 
een welkome aanvulling op hun primaire doel om de overdracht door asymptomatische 
dragers aanzienlijk te verminderen. 
 
In de Volkskrant gaat Maarten Keulemans in op de “voors” en “tegens” van mondkapjes. Er 
zijn een aantal aanwijzingen dat de “voors” wat beter uit de verf komen, terwijl een aantal 
“tegens” lijken weg te vallen. En waarmee de balans richting verplichting mondkapjes 
verschuift 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zijn-mondkapjes-een-goed-idee-of-niet-dit-zijn-we-
inmiddels-wijzer~b560b38a/ 
Maar het is niet een panacee: 
De besmettingen waarvan we de bron kennen, vinden immers nagenoeg altijd plaats op 
plekken waar men toch al geen mondkapje draagt: thuis in het gezin, op familiebezoek, op 
het werk, in de horeca, op feestjes. 
 
Tot zover de mondmaskers. Ze krijgen nu wel erg veel aandacht naar mijn mening. Ik vind 
het jammer dat de regionale aanpak naar de achtergrond verdwijnt, en dat de 
mondmaskers nu ook op Schiermonnikoog moeten worden gedragen waar nog nooit een 
coronabesmetting is geweest. Maar het is te lang op zijn beloop gelaten vooral in de 
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studentensteden en wijken als de Bijlmer. Daar had veel eerder moeten worden 
ingegrepen, harder dan een halfslachtige poging om mondkapjes in een paar drukke straten 
in te voeren. Het blijkt dat burgemeesters het ingewikkeld vinden om impopulaire 
maatregelen te nemen. Het zou denk ik helpen wanneer er (landelijk) heldere criteria 
komen, bijvoorbeeld vaste maatregelen, gerelateerd aan het aantal besmettingen, die dan 
per gemeente of regio’s worden ingevoerd. Zou ook helpen als dat met Duitsland en België 
kan worden afgestemd. 
 
Engeland was al eerder met de avondsluiting om 10 uur sluiting van de horeca. Bij Science 
Media Centre werd daar verrassend kritisch op gereageerd 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-arguments-over-pubs-closing-at-
10pm/ 
Kennelijk blijkt in de UK iedereen tot 10 uur in de kroeg te hangen en gaat dan massaal de 
straat op om daar of thuis het feest voort te zetten. 
Een dag later komt er nog een reactie, dat benadrukt dat de café’s een belangrijke rol van 
besmetting zijn. Kennelijk om de indruk weg te nemen dat je maar beter de zaak weer los 
kan laten: https://www.sciencemediacentre.org/expert-comment-about-the-science-of-
covid-19-and-pubs-and-restaurants/ 
Sluiting van alle café’s waar de 1,5 meter geen optie is lijkt mij bij oplopende cijfers de enige 
oplossing. 
 
Er zijn heel wat sneltests in ontwikkeling, en deze is van Nederlandse bodem 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/30/de-corona-sneltest-lijkt-eindelijk-realiteit-te-
worden-a4014192 
Ik heb geprobeerd wat meer in formatie te krijgen over deze test maar dat is me niet goed 
gelukt. De Volkskrant gaf nog de meeste informatie 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nieuwe-coronatest-geeft-binnen-een-uur-uitslag-
teststraten-gaan-experimenteren-met-voorrang-voor-onderwijzers-en-
zorgpersoneel~b1d13974/ 
De PCR test is gebaseerd op steeds een verdubbelingscyclus, tot 40x aan toe met 
verwarmen en afkoelen, dat kost tijd. Bij de LAMP test worden RNA fragmenten met 
magneetjes opgevist (?) en vermeerderd, onduidelijk is of dat in cycli gebeurt. Er is sprake is 
van een enzym, geen cycli lijkt het, maar dat betekent waarschijnlijk dat het een ja/nee 
resultaat wordt. Bij de PCR heb je wel een idee hoeveel virus RNA (dood of levend) aanwezig 
is, dat is afhankelijk van het aantal verdubbelingscycli. 
De grote man achter de test is Bart Keijser, zie 
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/526511/?no_cache=1 
 
Voorlopig speelt influenza geen enkele rol. De WHO publiceert regelmatig updates: 
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_survei
llance/en/ 
Toch zal de animo voor een griepvaccinatie groter dan ooit zijn. 
Met de corona pandemie nog onder ons zien tegenstanders van griepvaccinatie een extra 
argument om tegen te zijn, griepvaccinatie zou een corona infectie kunnen verergeren. 
https://www.nu.nl/nucheckt/6080863/nucheckt-bewering-over-vatbaarheid-voor-corona-
na-griepprik-ongefundeerd.html 
In dit artikel wordt dit voldoende ontzenuwd. 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-arguments-over-pubs-closing-at-10pm/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-arguments-over-pubs-closing-at-10pm/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comment-about-the-science-of-covid-19-and-pubs-and-restaurants/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-comment-about-the-science-of-covid-19-and-pubs-and-restaurants/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/30/de-corona-sneltest-lijkt-eindelijk-realiteit-te-worden-a4014192
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https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nieuwe-coronatest-geeft-binnen-een-uur-uitslag-teststraten-gaan-experimenteren-met-voorrang-voor-onderwijzers-en-zorgpersoneel~b1d13974/
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https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
https://www.nu.nl/nucheckt/6080863/nucheckt-bewering-over-vatbaarheid-voor-corona-na-griepprik-ongefundeerd.html
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In de Groene Amsterdammer een artikel over de “brandbrieven” van de groep “kritische 
artsen”, gestuurd door Jep de Bie. 
https://www.groene.nl/artikel/wij-weten-hoe-het-zit 
Het gaat meer over de rommelige manier waarop de brieven tot stand zijn gekomen, en de 
mensen die hier achter zitten. En een kritisch commentaar van de KNMG voorzitter, 
Op persoonlijke titel medische uitspraken doen is dan ook een illusie, vindt Héman, zeker als 
je nota bene ondertekent als arts. ‘Je kunt jezelf niet losknippen van je artsentitel. Dat kan 
niet als je in een vliegtuig zit en iemand krijgt een hartaanval, maar ook in dit geval kan dat 
niet. Weeg als arts dus altijd je woorden op een weegschaal, want wat je zegt heeft impact. 
Dat betekent dat je goed moet weten waar jouw expertise begint én ophoudt. Ken je 
grenzen, dat is een belangrijke gedragscode in ons vak.’ 
(“Vet” is van mij) 
 
  

https://www.groene.nl/artikel/wij-weten-hoe-het-zit
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Coronajournaal 2–5 oktober 
 
Nu de besmettingscijfers hier in Nederland sterk oplopen en Zweden lijkt achter te blijven 
komen natuurlijk weer de vergelijkingen. Hier zijn de besmettingen opgelopen met name 
door het vakantieverkeer met Spanje en Frankrijk volgens het RIVM. Omdat in de zomer de 
Zweden niet naar het buitenland konden (en omgekeerd wij niet naar Zweden) is die 
vergelijking niet zo relevant. 
Interessanter is het daarom te kijken naar Duitsland, een vergelijking die voor ons niet 
positief uitvalt. In de Volkskrant wordt een poging gedaan om dit verschil te duiden: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-niet-nederland-het-
coronawonderland-is-maar-duitsland~b87dc6bd/ 
Van oorsprong 3 Duitse wetenschappers komen aan het woord, Andreas Voss uit Nijmegen, 
Alex Friedrichs uit Groningen en Jochen Mierau, gezondheidseconoom, ook uit Groningen. 
Voss benadrukt meer het verschil in mentaliteit, terwijl Friedrichs dit moeilijk te bewijzen 
vindt, het meer in de teststructuur zoekt en Mierau in de organisatie van de GGD’s. Het zal 
wel een combinatie zijn. 
Allereerst de mentaliteit, volgens Voss: 
Natuurlijk hoort Voss dat er ook in Duitsland grote demonstraties tegen de 
coronamaatregelen zijn, en illegale feestjes. Toch neemt de Duitse meerderheid de regels 
serieuzer dan de Nederlandse, ziet hij. ‘Duitsland is een land waar je niet door een rood 
stoplicht kunt lopen zonder daar door medeburgers op te worden aangesproken.’ Datzelfde 
geldt voor het dragen van mondkapjes, merkt hij bij bezoeken aan de andere kant van de 
grens, in Noordrijn-Westfalen. 
En dan de “influencers” 
Tot slot, de influencers en ‘zelfbenoemde experts’ aan talkshowtafels. Andreas Voss wist niet 
wat hij zag toen Nederlandse media hen een podium en daarmee ‘onterechte autoriteit’ 
gaven. ‘Een dieptepunt. In Duitsland absoluut ondenkbaar.’ 
Friedrich houdt het dus meer op de testcapaciteit. Nederland met een fijnmazig net van 
kleine laboratoria, Duitsland met hoog-volume labs. Interessant is dat hij erkent dat in 
normale situaties de kleine labs een voordeel zijn, o.a. bij de bestrijding van antibiotica 
resistentie. 
Neem de veel geroemde Duitse testcapaciteit die het gevolg is van een systeem van enorme 
laboratoria, in veel gevallen commerciële instellingen die losgekoppeld zijn van ziekenhuizen. 
Daar was in het pre-coronatijdperk kritiek op. Duitse wetenschappers keken jaloers naar 
Nederland, waar ze met hun kleinere specialistische laboratoria in het ziekenhuis en kortere 
lijntjes met de medische staf, bijvoorbeeld veel beter in staat zijn adequaat op te treden 
tegen antibioticaresistentie. 
En Mierau 
ziet een belangrijk verschil in de beleidsmatige kijk op het virus. Nederland ziet het vooral als 
probleem van de klinische geneeskunde, van de ziekenhuizen dus. Duitsland beschouwt 
corona als vijand voor de volksgezondheid. 
Hierdoor ligt in Duitsland de nadruk sterker op preventie, wat Mierau illustreert aan de hand 
van de inzet van het leger. In Nederland gebeurde dat toen er ten gevolge van het virus 
acute personeelstekorten ontstonden op de ic’s en in de verpleeghuizen, in Duitsland gebeurt 
het om de capaciteit van het bronnen- en contactonderzoek te vergroten. 
Daarbij komt dat de Duitse Gesundheitsämter meer slagkracht hebben dan de Nederlandse 
ggd’s, die slecht uitgerust bleken voor een pandemie, door een combinatie van 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-niet-nederland-het-coronawonderland-is-maar-duitsland~b87dc6bd/
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bezuinigingen in de zorg en de ingewikkelde bestuurlijke constellatie tussen landelijke en 
gemeentelijke overheid. 
 
In de “slipstream” van dit artikel, ook in de Volkskrant, een portret van de Duitse viroloog 
Christian Drosten 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-werd-deze-duitse-viroloog-een-
corona-ster~b6df431e/ 
Ik heb hem al enkele keren genoemd in mijn journaal, voor het laatst 7-8 september toen 
het ging om een alternatief bron- en contact onderzoek voor het geval er te veel 
besmettingen zouden komen. Ook heb ik indertijd vermeld dat hij indertijd te pessimistisch 
is geweest over corona en kleine kinderen, wat hem de hoon van Bild heeft opgeleverd. 
Toen Bild er lucht van kreeg dat er in wetenschappelijke kringen kritiek was op de door 
Drosten gebruikte rekenmethoden, begon de krant een offensief tegen de viroloog. De zaak 
culmineerde in een vragenlijst waarop een Bild-redacteur per mail binnen een uur antwoord 
van Drosten eiste. Het antwoord dat hij kreeg was kort: ‘Ik heb wel wat beters te doen.’ 
Overigens paste Drosten zijn studie op grond van de wetenschappelijke kritiek wel aan, maar 
de conclusie bleef hetzelfde. De zin ‘Ich habe besseres zu tun’, werd de titel van een lied over 
de viroloog, geschreven door de Berlijnse punkband ZSK. Drosten, die gitaar speelt, heeft 
beloofd een keer met ze mee op te treden, als het virus is verslagen. In de clip doodt Drosten 
virussen met zijn ogen. 
Hier de clip 
https://www.youtube.com/watch?v=5OZdKwFSWZw 
In het artikel een verwijzing naar de podcasts van Drosten. Ik had al eens in mijn journaal 
van 9 mei de podcasts genoemd maar daarna er niet meer naar geluisterd. Sindsdien zijn er 
19 nieuwe verschenen. 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684_page-1.html 
Het zijn podcasts variërend van minder dan een half uur tot meer dan anderhalf uur, en de 
inhoud is niet altijd simpel, zoals bij de laatste, nummer 58 die ik heb beluisterd. Een flink 
deel van deze podcast gaat over het immuunsysteem, met de T cellen, CD4+ en CD8+, 
“naieve” B cellen, B geheugencellen. 
Wat ik ervan heb overgehouden is dat de verhouding van naieve B cellen /. B 
geheugencellen bij het ouder worden drastisch verandert bij het ouder worden (minder 
naieve, meer geheugencellen) en dat dit een factor is die maakt dat bij een nieuw virus, 
jongeren beter een corona infectie weten te doorstaan dan ouderen. 
Er zijn 2 typen corona virussen, alfa en beta. Corona virus is een beta, maar verschilt toch 
veel van de andere 2 beta’s. De geheugencellen komen wel in actie maar het resultaat is 
onvoldoende, wat de verklaring zou kunnen zijn voor de “cytokine storm”. 
 
In het zaterdag commentaar van de NRC, over mondkapjes, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/02/van-de-mondkapjesdragende-burger-wordt-
sociale-solidariteit-gevraagd-a4014523 
wordt ook Andreas Voss geciteerd: 
De Nederlander trekt nu eenmaal graag alles in twijfel zodra er bemoeienis van boven komt. 
In het AD verwoordde de Duitse hoogleraar Infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss dat 
zo: „Als je een Duitser zegt dat hij moet springen, dan zal hij je vragen: ‘hoe hoog’? Een 
Nederlander vraagt: ‘waarom?’” Om vervolgens in discussie te gaan. 
Dit is het slot 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-werd-deze-duitse-viroloog-een-corona-ster~b6df431e/
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Het mondkapje is geen muilkorf, het tast de vrijheid niet aan. Het enige dat van de 
mondkapjesdragende burger wordt gevraagd, is sociale solidariteit. 
 
De opname van Trump in het ziekenhuis, en details over zijn medicatie (geen 
hydroxychloroquine) zijn natuurlijk groot nieuws. Daarbij is een experimenteel middel van 
Regeneron sterk in de belangstelling gekomen. Ton de Boer, voorzitter CBG mocht 
zaterdagavond bij Nieuwsuur dit middel toelichten, en ook het aan Trump gegeven 
remdesivir. Hij noemde ook nog dexamethason dat pas bij een cytokine storm wordt 
gegeven. 
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/03-10-2020/VPWON_1310932 
De Boer komt aan het woord na 5 minuten. Het middel van Regeneron bestaat uit 2 typen 
monoklonale antistoffen. Een tijdje terug was er een bericht over Lilly dat een soortgelijk 
middel had, ik had daar een tekst bij maar door plaatsgebrek kon ik dat niet plaatsen maar 
hier komt het alsnog: 
Bloed van mensen die een infectie hebben doorgemaakt hebben antilichamen. Een 
antilichaam producerende cel kan worden geïsoleerd en gekloond in vele cellen waarna het 
antilichaam kan worden geïsoleerd. Deze worden mab’s (monoclonal antibodies) genoemd: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody 
Een bekend middel tegen reuma is adalimumab, merknaam Humira, van AbbVie (vroeger 
Abbott). Een nader anti-reuma middel, Tocilizumab, is in de beginfase veel gebruikt om de 
cytokine storm tegen te gaan maar daar hoor ik nu niet zo veel meer over, dat is nu 
dexamethason. 
Lilly meldt nu goede resultaten met een antilichaam tegen de “spike” van corona. Het is een 
fase 2 studie. Het is te vergelijken met bloedplasma, maar kan in hogere dosering en 
geconcentreerd worden gegeven 
https://www.sciencemag.org/news/2020/09/eli-lilly-reports-first-promising-results-
antibody-against-covid-19 
 
Het middel van Regeneron bestaat uit 2 monoklonale antilichamen: 
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regn-cov2-
antibody-cocktail-reduced-viral-levels-and/ 
REGN-COV2 is a combination of two monoclonal antibodies (REGN10933 and REGN10987) 
and was designed specifically to block infectivity of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-
19. 
In Science zijn 2 artikelen verschenen die de zoektocht beschrijven naar de 
antilichamen, waarbij zowel bloed is gebruikt van personen die de infectie hebben 
doorgemaakt, als bloed van transgene muizen, muizen die zijn voorzien van een 
menselijk immuunsysteem en vervolgens met corona besmet. De antilichamen, 
geisoleerd uit bloed van de personen als uit de muizen is getest op de “spikes” van 
het virus waarna de beste 4 zijn geselecteerd (uit oorspronkelijk honderden). Deze 
zijn in grotere hoeveelheden gekweekt. 
Het bleek dat als 1 type antilichaam werd gebruikt, het virus door mutatie deze kon 
vermijden, maar bij 2 typen gebeurde dit niet. Uiot de 4 zijn dus 2 gekozen, maar 
kennelijk hebben ze er nog 2 in reserve. 
 

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/03-10-2020/VPWON_1310932
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody
https://www.sciencemag.org/news/2020/09/eli-lilly-reports-first-promising-results-antibody-against-covid-19
https://www.sciencemag.org/news/2020/09/eli-lilly-reports-first-promising-results-antibody-against-covid-19
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regn-cov2-antibody-cocktail-reduced-viral-levels-and/
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regn-cov2-antibody-cocktail-reduced-viral-levels-and/


429 
 

Van Mart van Lieburg kreeg ik de tip dat Dick Bijl een boek heeft geschreven over de griep 
(prik en virusremmers). Mart heeft groot vertrouwen in Dick Bijl, ik was nogal kritisch over 
zijn rol bij de “brandbrieven” van de artsen, zie bijvoorbeeld mijn journaal van 20 augustus. 
Het boek is oa te vinden op bol.com, en een aantal pagina’s zijn ter inzage. Het voorwoord is 
geschreven door Bert Keizer, die het boek promoot in Trouw 
https://www.trouw.nl/zorg/een-vervelend-aspect-van-alle-discussies-over-het-griepvaccin-
er-zitten-harde-schreeuwers-aan-tafel~b53ede28/ 
Het boek is vanaf morgen te bestellen. Het zal zeker geen reclame zijn voor de griepprik, dat 
blijkt al wel uit het voorwoord van Bert Keizer. 
Gezien eerdere artikelen van Dick Bijl zal het gaan om het ontbreken van dubbelblind 
gerandomiseerd klinisch onderzoek. Dat klopt voor het griepvaccin, dat is lang geleden 
gedaan, en sindsdien wordt de effectiviteit per seizoen achteraf bepaald in een Europees 
onderzoek, dat jaarlijks wordt gepresenteerd door het RIVM. 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0079.pdf 
Als het boek uit is kom ik erop terug. 
 
Oktober is Stoptober gedoopt, stoppen met roken, en de vergelijking tussen doden 
veroorzaakt door roken en de corona pandemie is al eerder gemaakt. In de Tubantia, 
gestuurd door Huub de directeur van Antoni Leeuwenhoekziekenhuis 
https://www.tubantia.nl/binnenland/ziekenhuisbaas-hekelt-absurd-antirookbeleid-roken-
kost-meer-levens-dan-
corona~abb87567/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socials
haring_web 
Het verbaast de ziekenhuisdirecteur dat er in Nederland wél allerlei maatregelen worden 
getroffen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, terwijl 
antirookmaatregelen niet van de grond komen. Roken kost in Nederland jaarlijks zo’n 19.300 
mensenlevens, dat is fors meer dan de 10.000 coronadoden die tot nu toe vielen. 
Ik heb geprobeerd – tegen beter weten in - er thuis reclame voor te maken maar Tanya 
hoort bij de 91% die niet meedoet. 
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Coronajournaal 6-8 oktober 
 
Ik kan vele artikelen citeren die aangeven hoe slecht het gaat in Nederland met de 
besmettingen, ook regio’s die eerst goed scoorden zoals Twente (bericht van Huub). Ook 
mijn voorbeeld Duitsland schijnt nu slechter te gaan, en vanuit Zwitserland schrijft Peter 
Wittop Koning: 
De besmettingen exploderen in Zwitserland nu ook. Volgens Wissenschaftlerinnen komt dat 
omdat het weer slechter is geworden, en daardoor meer mensen binnen zitten. Niet zozeer 
bij grote happenings, maar gewoon thuis met familie en kennissen. De Franstalige en 
Italiaans sprekende kantons lopen voorop. Dat heeft duidelijk culturele redenen. Hier komen 
mensen nauwelijks bij elkaar over de vloer. Kleine raampjes zijn er niet voor niets. Na 15 jaar 
zijn wij een beetje ingeburgerd. 
Van Huub een artikel uit Elseviers Weekblad, Maatschappij raakt in de knel door 2de corona 
golf, zie PDF, daar laat ik het maar bij. 
 
Zowel Nieuwsuur (Marc Bonten) als Op1 (Jan Kluytmans) hadden woensdag als groot 
nieuws het feit dat de Abbott sneltest het prima doet in vergelijking met de PCR test. Zoals 
te verwachten worden lage concentraties virus niet gedetecteerd (zie mijn journaal van 11 
september), maar Kluytmans was blij verrast over de resultaten. Lage concentraties 
verwacht je sowieso een mindere besmettelijkheid, maar Kluytmans zou toch graag voor 
ziekenhuis- en verpleeghuispersoneel de PCR test houden. Maar in de huisartspraktijk en 
voor scholen bijvoorbeeld zou dit heel goed kunnen voldoen, en in de toekomst mogelijk 
zelfs in de thuissituatie. De uitvoering (uitlezing) zal niet het probleem zijn, eerder de 
bemonstering. 
Omdat er inmiddels een voorraad is van 3,6 miljoen van deze tests kan deze test echt een 
verschil maken. Van Huub kreeg ik een artikel toegestuurd 
https://www.ad.nl/binnenland/als-je-op-de-hele-bevolking-negen-van-de-tien-mensen-
eruit-haalt-met-de-sneltest-ben-je-al-een-heel-eind~a4aa168e/ 
Hier worden 2 tests genoemd die zijn goedgekeurd, behalve die van Abbott ook 
Becton&Dickinson (BD). Hier wat meer info over de BD Veritor test 
https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/microbiology-solutions/point-of-care-
testing/bd-veritor-plus-system-for-rapid-covid-19-sars-cov-2-testing 
Ik heb wel het idee dat Abbott wat verder is en de 3,6 miljoen de Abbott tests zijn. 
Ik krijg nu ook een mail van Jep de Bie met een artikel van Marc Bonten in het NTvG. Zie 
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/covid-19-hoe-betrouwbaar-zijn-sneltesten/volledig 
Het begin is ironisch 
Het verlaten van de lockdown, hoe intelligent die ook was, levert de nodige problemen op. 
Ik heb wel even moeten puzzelen op het staatje, dat is wat verwarrend. De resultaten van 
Utrecht (Abbott test, Panbio) zijn het meest betrouwbaar omdat daar de meeste tests zijn 
gedaan (ca 1200) waarbij er 90 positief testten bij Abbott, die ook allemaal in de PCR test 
positief waren. In de PCR test waren er daarbij nog 33 die ook positief waren, waarvan 20 
zwak positief. Dus niet helemaal de betrouwbaarheid van de PCR maar dat was ook te 
verwachten. 
Wat mij verder opvalt is dat deze Abbott test ook op Aruba is uitgevoerd waarbij 34% 
positief testte. 
 

https://www.ad.nl/binnenland/als-je-op-de-hele-bevolking-negen-van-de-tien-mensen-eruit-haalt-met-de-sneltest-ben-je-al-een-heel-eind~a4aa168e/
https://www.ad.nl/binnenland/als-je-op-de-hele-bevolking-negen-van-de-tien-mensen-eruit-haalt-met-de-sneltest-ben-je-al-een-heel-eind~a4aa168e/
https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/microbiology-solutions/point-of-care-testing/bd-veritor-plus-system-for-rapid-covid-19-sars-cov-2-testing
https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/microbiology-solutions/point-of-care-testing/bd-veritor-plus-system-for-rapid-covid-19-sars-cov-2-testing
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/covid-19-hoe-betrouwbaar-zijn-sneltesten/volledig
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Waarschijnlijk is de Abbott test ook gebruikt bij de bijeenkomst buiten het Witte Huis waar 
Trump is besmet geraakt. Ik ben geabonneerd op een regelmatige mail van Arjen van der 
Horst, NRC correspondent Washington, waaruit 
Alle genodigden moesten van tevoren een coronatest ondergaan die binnen vijftien minuten 
uitsluitsel geeft. Iedereen die een negatief resultaat had, mocht plaats nemen in de Rose 
Garden. Ze kregen te horen dat een mondkapje overbodig was, omdat ze kort tevoren al 
getest waren. Die speedy test geeft echter niet altijd een correct resultaat en het is sowieso 
geen waterdichte methode om het virus te weren. Mensen kunnen al besmet zijn, maar in de 
beginfase heeft het virus zich vaak nog niet genoeg vermenigvuldigt om te kunnen 
detecteren. Een deel van de aanwezigen ging na afloop zonder mondkapjes bij het Witte 
Huis naar binnen. 
Een bewijs dat alleen testen niet helpt, de basisregels moeten gehandhaafd zoals ook 
Kluytmans meldde. 
Als nu gekeken wordt wie er (ook) binnen is geweest, en wie alleen buiten, en dat relateren 
aan een besmetting zou dit een indicatie kunnen zijn van de kans op besmetting buiten. 
 
In de Volkskrant staat een satirische rubriek genaamd “de Speld”, op de achterpagina, 
waarbij de grap is dat het een totale omkering is van de werkelijkheid, of zoals we de 
werkelijkheid ervaren. Vaak melig, maar deze leek me de moeite waard om te vermelden 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-speld-nieuw-zeeland-blijft-hopeloos-falen-in-
bereiken-groepsimmuniteit~b5514e63/ 
Dit staat onder de kop “Nieuw Zeeland blijft hopeloos falen in bereiken groepsimmuniteit: 
Waar grote delen van de wereld lekker bezig zijn om groepsimmuniteit te bereiken, gaat het 
in Nieuw-Zeeland helemaal de verkeerde kant op. In tien dagen steeg het aantal 
besmettingen met 0. 
Hoe kon het zo misgaan? 
In Europa hebben veel mensen zich uit landsbelang in een vliegtuig gehesen om ergens aan 
de Costa del Sol, de Côte d’Azur of op een Grieks eiland de groepsimmuniteit te verbeteren. 
Dat gevoel van ‘we moeten er samen de schouders onder zetten’ ontbreekt bij de Nieuw-
Zeelanders. En als je dan ook nog mensen de toegang tot het eiland ontzegt die wel gewoon 
de besmettingscijfers op willen krikken, dan moet je niet verbaasd opkijken als er al meer 
dan een week niemand positief getest wordt. 
Wat kan Nieuw-Zeeland leren van een land als Nederland? 
Testproblemen, testproblemen, testproblemen. Dat is al maanden het mantra van de 
Nederlandse regering. Door de testcapaciteit niet op orde te hebben, kan het virus welig 
tieren en ligt groepsimmuniteit inmiddels binnen handbereik. 
Enzovoort….. 
 
Ik noem dit stuk omdat zolang er geen goed vaccin is, het onduidelijk blijft of uiteindelijk de 
landen waar het virus nog geen kans heeft gehad er het beste uitkomen, dan wel de landen 
waar al een flinke immuniteit is opgebouwd. Met fase 3 in volle gang voor een aantal 
vaccins moeten we nog even geduld hebben, maar er is een flinke groep, ook artsen, die 
daar weinig vertrouwen in hebben. Wat die artsen betreft moeten we het zoeken bij de 
ondertekenaars van de “brandbrieven”, waarbij behalve notoire anti-vaxers ook Dick Bijl 
zich heeft aangesloten, zie mijn laatste journaal. 
Ik begin nu pas te beseffen waar dat geringe vertrouwen vandaan komt, voor Dick Bijl is dat 
zeker het griepvaccin. Ik heb zijn boek besteld, ik ga het lezen en kom erop terug. 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-speld-nieuw-zeeland-blijft-hopeloos-falen-in-bereiken-groepsimmuniteit~b5514e63/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-speld-nieuw-zeeland-blijft-hopeloos-falen-in-bereiken-groepsimmuniteit~b5514e63/
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Ondertussen vond ik een uitzending van Café Weltschmerz met hem, wat aanleiding was 
om Mart van Lieburg een mail te sturen 
ik heb nog eens gegoogeld en kwam uit op een interview met Dick Bijl op Café Weltschmerz. 
Dat geeft al te denken maar ik heb echt geprobeerd om er onbevooroordeeld naar te kijken. 
https://www.youtube.com/watch?v=D5Wnmhu8_5c 
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de farma industrie van alles uit de kast haalt om 
haar producten te promoten en de hoogste prijs te halen. Maar dat ze vrij spel heeft, en 
VWS, Gezondheidsraad, CBG, LAREB en internationaal EMA, WHO enz geen tegenspel 
bieden omdat ze of corrupt zijn of niet deskundig deskundigheid (leiding VWS) is onzinnig. 
Dieptepunt is voor mij na 42 minuten, waar hij de eed van Hippocrates noemt, en vertelt dat 
Ab Osterhaus en Marion Koopmans (Monique noemt hij haar) dierenartsen zijn. De reacties 
van de kijkers (bijna 100.000 keer bekeken) laten zich raden. 
Ik dacht dat hij er zich in had laten luizen met de brandbrieven van de artsen maar hij is 
initiatiefnemer, met mensen uit de alternatieve hoek. Hoe is dit te rijmen met zijn Evidence 
Based principes? De vijand van mijn vijand is mijn vriend? 
 
Bekende zaken uit de “brandbrieven”, zoals de indeling van de pandemie in categorie A 
(kritiek op de WHO), de 1,5 meter waar geen “evidence based” bewijs voor is, en de eed van 
Hippocrates (bedoeld dus kennelijk om Osterhaus en Koopmans te diskwalificeren) komen 
langs in dit verhaal van Bijl. Verder is het één aanklacht tegen de farmaceutische industrie 
en de overheid die zich door die industrie laat inpakken. Artsen (zoals psychiaters) krijgen 
het verwijt dat ze zich niet goed laten voorlichten en huisartsen sturen iedereen snel met 
een recept de deur uit. 
Net verschenen is een studie waarin de gezondheidszorg internationaal wordt vergeleken, 
waarbij opvalt dat Nederlandse huisartsen zo weinig voorschrijven 
https://www.trouw.nl/buitenland/ezekiel-emanuel-vergeleek-zorgstelsels-wereldwijd-had-
ik-maar-een-nederlandse-huisarts~b15883ad/ 
Welk land heeft de beste gezondheidszorg? Dat Nederland hoge ogen gooit in het boek 
daarover van Ezekiel Emanuel, hebben we te danken aan het nederige paracetamolletje. In 
elk land is dat te krijgen, maar bij ons, zo rapporteert hij, zijn huisartsen er berucht om dat ze 
je naar huis sturen met het advies rust en een pijnstiller te nemen en over twee weken maar 
eens terug te komen als het niet beter gaat. 
 
Het voert te ver om alle uitspraken langs te lopen, maar ik kan het niet laten wat 
uitgebreider in te gaan op zijn verhaal over de Mexicaanse griep in 2009 en het daarvoor 
gebruikte vaccin. 
Ik was al weg bij Solvay, maar ben wel betrokken geweest bij de ontwikkeling van een vaccin 
voor de vogelgriep in 2005. In principe hoefde dat geen aparte ontwikkeling te worden ten 
opzichte van het normale griepvaccin, zij het dat er meer bescherming moest komen voor 
het personeel dat dit vaccin zou produceren. Maar omdat er bij een pandemie snel een 
grote hoeveelheid vaccin ter beschikking moest komen, hebben bedrijven gezocht naar o.a. 
adjuvantia, dus middelen die een sterkere antilichaam opwekken, zodat met een lagere 
dosis kan worden volstaan. Vanwege de snelheid zou ook in multidose worden afgevuld en 
niet in wegwerpspuiten, zodat thiomersal als conserveringsmiddel nodig was. Bedrijven die 
al adjuvantia gebruikten in hun andere vaccins zoals Novartis en GSK waren in het voordeel, 
en hebben hun product ook geregistreerd, Solvay heeft die ontwikkeling niet doorgezet. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Wnmhu8_5c
https://www.trouw.nl/buitenland/ezekiel-emanuel-vergeleek-zorgstelsels-wereldwijd-had-ik-maar-een-nederlandse-huisarts~b15883ad/
https://www.trouw.nl/buitenland/ezekiel-emanuel-vergeleek-zorgstelsels-wereldwijd-had-ik-maar-een-nederlandse-huisarts~b15883ad/
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Toen de vogelgriep uitbleef, en de Mexicaanse griep zich als pandemie aankondigde (wat 
later meeviel), kreeg Pandemrix met de Mexico stam in september 2009 Europese 
goedkeuring. 
Het is dus onzin wanneer Bijl stelt dat de ontwikkeling veel te snel is gegaan, dat het 
product niet is geregistreerd en dat de Nederlandse bevolking al;s proefkonijn. Is gebruikt. 
Hij noemt als ernstige bijwerking narcolepsie (slaapziekte), maar daar is nooit een 
overtuigend bewijs van gekomen, zie 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18311150?via=ihub 
 
Van Huub weer een prima artikel van Bram Hahn van Elseviers Weekblad, Twistpunten rond 
het virus: 
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/twistpunten-rond-het-virus-
217853w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&acces
s_code=XE8edXQOLB8VB99Wik2y 
Hij gaat in op de betrouwbaarheid van de PCR test (betrouwbaar, maar deel van positief 
getesten is niet besmettelijk), de ligduur op de ic: korter door betere behandeling of 
Maar een geniepiger verklaring is dat er de laatste tijd meer patiënten op de IC kwamen die 
tijdens de piek op een gewone afdeling zouden zijn verzorgd 
Verder de vraag hoe dodelijk het virus is, waarbij goede uitleg van de CFR en de IFR, en de 
vraag waar de besmettingen vandaan komen. De horeca zegt dat zij geen grote rol spelen 
gezien het bron- en contact onderzoek maar 
Maar de adder onder het gras is dat van alle bij de GGD gemelde besmettingen slechts van 
een kwart de bron wordt achterhaald. Die 25 procent zou je representatief kunnen noemen, 
maar het is ook goed mogelijk dat de besmettingen in de thuissituatie makkelijk zijn te 
achterhalen en die op andere plaatsen niet komen bovendrijven. Een goed voorbeeld, 
kortom, van 100 procent van de beslissingen moeten nemen met slechts 25 procent van de 
kennis. 
 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18311150?via%3Dihub
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/twistpunten-rond-het-virus-217853w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=XE8edXQOLB8VB99Wik2y
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Coronajournaal 9 oktober 
 
Van Louis Verschoor, internist n.p. kreeg ik een optimistische mail uit Spanje 
Je eerste zin heeft mij aan het denken gezet. Welke verkeerde kant gaat Europa uit? ik neem 
als voorbeeld Spanje dat relatief snel de tweede golf kreeg. Inmiddels geldt (gemiddeld voor 
heel Spanje, maar bv. Ook voor de regio Madrid) dat tussen 15 en 21 september de piek in 
het aantal besmettingen plaats vond en de piek van overlijdens tussen 28 en 30 september 
(Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19-Ministerio de Sanidad, www.mscbs.gob.es). 
Daarnaast is het interessant de curve van het aantal besmettingen van februari tot oktober 
(met alle kritiek die te geven is op het in 1 curve zetten van de besmettingen in febr-april en 
vanaf juli) en de curve van de overlijdens door Covid-19 in dezelfde periode in 1 grafiek te 
zetten.  
Opvallend is het lage sterftecijfer bij de tweede golf. Dit past ook bij de bevindingen recent 
door de NIV (Ned Internisten ver) naar buiten gebracht. 
Kortom, ik zie het iets zonniger in dan jij. 
 
Hierbij mijn reactie: 
dank voor je reactie, en mooi dat het in Spanje de goede kant op gaat. Ik had Spanje niet 
direct op het oog, toen ik het had over "Europa". Ik reageerde op Duitsland, België, 
Zwitserland en Italië. Toch maar eens gezocht op Spanje, ik kwam uit op een website waarbij 
je ook heel gemakkelijk de corona cijfers van alle landen van de wereld kunt zien: 
spanje corona cijfers 
Spanje lijkt inderdaad over het hoogtepunt heen maar erg hard naar beneden gaat het nog 
niet lijkt het. 
Wat betreft de sterfte ben ik het helemaal met je eens, die is door wat voor oorzaken dan 
ook (leeftijd, betere behandeling bijvoorbeeld) veel lager, dat staat ook mooi beschreven in 
het verhaal van Bram Hahn in Elsevier. 
In de berichtgeving wordt vaak de nadruk gelegd op de sterftecijfers, maar zonder context 
(betrouwbaarheid, leeftijd/comorbiditeit bijvoorbeeld) zijn die voor mij minder interessant 
dan de impact van corona op enerzijds de reguliere zorg en anderzijds de economisch en 
sociaal. 
Nu de reguliere zorg, in elk geval in Nederland, weer in het gedrang komt krijgen we weer 
strengere maatregelen met de economische en sociale gevolgen van dien. Wat dat betreft 
staan er op de website van jouw vereniging interessante artikelen die ik in mijn volgend 
journaal zal noemen. 
 
De website van de Nederlandse Internisten Vereniging had ik nog niet bezocht maar is de 
moeite waard. Met name de voorzitter laat van zich horen 
https://www.internisten.nl/internisten-het-nieuws 
In de Volkskrant staan een aantal uitspraken van hem die te maken hebben met de (extra) 
ziekenhuiscapaciteit die corona patiënten vragen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twintig-coronapatienten-in-een-ziekenhuis-
en-daar-gaan-de-knieoperaties-waarom-
toch~bd7bf2f1/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared 
content&utm_content=free 
Hierbij enkele citaten 
Corona patiënten zijn logistiek ingewikkeld 

http://www.mscbs.gob.es/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01Ix3mNfa8mwAO7s70pQcWflVskLw:1602228737085&q=spanje+coronacijfers&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjBweOV_6bsAhVDDuwKHXufB8sQBSgAegQIHxAv&biw=1440&bih=837&dpr=2
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‘Coronapatiënten, zegt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging 
(NIV), ‘hebben een enorme impact op de bedrijfsvoering van een ziekenhuis.’ Net zo goed als 
patiënten die mogelijk corona hebben. ‘Die tellen niet mee in de statistieken, maar zijn door 
alle isolatiemaatregelen net zo ingewikkeld.’ 
De marges zijn klein, als ze er al zijn 
Coronapatiënten zijn, ook op de verpleegafdelingen, arbeidsintensieve patiënten. Voor elk 
coronabed is anderhalf keer zoveel personeel nodig als voor een regulier ziekenhuisbed, zegt 
Berden, dus dat gaat hard. ‘En vergeet niet, ziekenhuizen zijn enorm getrimd op capaciteit. 
Als je een coronapatiënt tien dagen op een afdeling legt, heb je al tien operaties 
kwijtgespeeld. Heb je dertig covidbedden, dan grijpt dat enorm in op je organisatie.’ 
In tegenstelling tot de eerste golf, toen mensen nauwelijks naar de huisarts of de 
ziekenhuizen toe durfden, is het bij de reguliere zorg ‘nu absoluut niet rustiger’, zegt Peeters. 
Zorgmedewerkers vallen uit 
Niet alleen ziekenhuizen in de coronahotspots in de Randstad hebben al zorg moeten 
uitstellen. Ook het Martini-ziekenhuis in Groningen zag zich gedwongen vorige week tachtig 
operaties op de lange baan te schuiven. De reden: zo’n tien procent van het personeel zit ziek 
thuis. 
Dat de problemen niet zozeer bij de ic liggen maar naar de verpleegafdeling is verplaatst 
was al wel duidelijk maar komt nog eens duidelijk naar voren in wat Peeters een week 
geleden in de Volkskrant meldde https://www.volkskrant.nl/wetenschap/coronapatienten-
lijken-deze-keer-minder-ziek-geen-30-maar-10-procent-gaat-bij-opname-door-naar-de-
ic~bea7e53b/ 
De veranderende inzichten betekenen wel dat de druk op de ziekenhuizen anders is dan 
tijdens de eerste golf, zegt Robin Peeters, voorzitter van de NIV. Waar de vorige keer de ic’s 
het knelpunt waren, zijn nu juist de klinische afdelingen het probleem. ‘In april hadden we op 
een gegeven moment 4 duizend patiënten op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat 
kon omdat alle andere zorg was stopgezet en personeel kon bijspringen op de 
covidafdelingen. Nu willen we juist zoveel mogelijk voorkomen dat we oncologische 
behandelingen en niertransplantaties opnieuw moeten uitstellen.’ 
Daarom worden patiënten vanuit de drukbezette regio’s nu al verplaatst naar ziekenhuizen 
elders in het land. Probleem: ook daar lopen de ziekenhuizen vol. Peeters: ‘We komen nu al 
op het punt dat het ingewikkelder wordt patiënten te verplaatsen.’ 
 
Op de pagina van de internistenvereniging staat ook een verwijzing naar dit artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/06/tekort-virusremmer-remdesivir-komt-niet-
onverwacht-a4014936 
Het tekort aan remdesivir komt zeker niet als een verrassing voor wie de discussie rond dit 
middel ook maar zijdelings heeft gevolgd. Interessanter is deze mededeling: 
Sommige ziekenhuizen gebruiken het middel überhaupt niet. Hunfeld: „Sommige artsen 
zeggen: de studies zijn nog niet overtuigend genoeg.” Dinsdagavond is er een panelgesprek 
binnen de Nederlandse Internisten Vereniging over in hoeverre de werking van het middel 
overtuigend bewezen is. 
Ik heb nog geen nieuws over die paneldiscussie gehoord. 
 
In een mooi overzichtsartikel in de Volkskrant gaat Maarten Keulemans in op de vraag hoe 
het komt dat het erop lijkt dat we minder ziek worden bij een corona infectie 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/coronapatienten-lijken-deze-keer-minder-ziek-geen-30-maar-10-procent-gaat-bij-opname-door-naar-de-ic~bea7e53b/
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/worden-we-minder-ernstig-ziek-misschien-
komt-het-door-de-spatjes~b85c8747/ 
Het is een verdere uitwerking van het “variolatie” verhaal door bijvoorbeeld mondkapjes, 
maar ook maatregelen als de 1,5 meter. 
Bovendien zou het belang van mondkapjes in het openbaar wel eens veel groter kunnen zijn 
dan gedacht, betoogt de Amerikaanse hoogleraar epidemiologie Monica Gandhi in een 
spraakmakend artikel in vakblad New England Journal of Medicine. Mondkapjes houden 
immers een deel van de virusdeeltjes tegen. Met als gevolg dat de drager minder ziek wordt. 
En “mondkapjes” voor goudhamsters werkten ook zo 
Voor het nieuwe coronavirus geldt dat wellicht ook. Neem een wonderlijk experiment dat 
wetenschappers van de Universiteit van Hongkong afgelopen lente uitvoerden met 51 
goudhamsters. Ze spanden een doek voor hun kooi, alsof de dieren een reuzenmondkapje op 
hadden, en bliezen vervolgens met een ventilator coronavirus naar ze toe. Conclusie: met 
een ‘mondkapje’ op werden de dieren minder ziek. 
Een ander aardig artikel dat wordt geciteerd is uit Zwitserland waar 3 legeronderdelen een 
corona epidemie meemaakten, in 2 golven. Bij de eerste waren 2 onderdelen betrokken, 
een tijdje later de derde, maar daar waren inmiddels “social distancing” regels ingesteld. Dit 
gaf minder besmettingen, maar die waren ook minder heftig. 
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa889/5864495 
Helemaal onderaan, onder het kopje “worden coronapatiënten echt wel minder ziek” een 
teken dat de verminderde ligduur van korte duur kan zijn: 
De gemiddelde ligduur van een coronapatiënt op de intensive care was in juli en augustus 14 
dagen, tegenover 21 dagen in maart en april, meldde de intensivistenstichting Nice in 
oktober. Volgens een ruwe steekproef van de Nederlandse Intensivisten Vereniging onder 
spoedeisende hulp-artsen, stromen patiënten minder vaak door naar de intensive care, en is 
de gemiddelde opnameduur gedaald van 11 naar 7 dagen. 
Goed nieuws, zo lijkt het. Maar met het kleuren van de blaadjes wordt het steeds onzekerder 
of die cijfers wel standhouden, of gewoon tijdelijk bijeffect waren van een rustige zomer. Zo 
signaleerde ic-hoofd Hans van der Hoeve van het Radboud UMC vorige week dat patiënten 
haast weer net zo lang op de intensive care liggen als eerst. Het scheelt hooguit nog maar 
een paar dagen, zei hij tegen De Gelderlander. 
 
In mijn vorig journaal had ik vergeten een reactie van mijn buurman op te nemen naar 
aanleiding van de commotie ontstaan door de kerkgang in Staphorst. Mijn buurman komt 
uit Staphorst, en dit was de kerk die hij in zijn jeugd bezocht. Hij gaf me de link naar een 
Facebook pagina waar een verdediging stond van de gang van zaken. 
Dat de reacties, met daarbij doodsbedreigingen, overtrokken waren is duidelijk. Daarom 
ruimte voor dit tegengeluid 
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/hhg-staphorst-houdt-zich-strikt-aan-de-regels-
1.1700914 
 
Naamgenoot van Robin Peeters, voorzitter van de internistenvereniging is Evelien Peeters, 
met Dick Bijl initiatiefneemster van de “brandbrieven”. In de NRC een interview met haar 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-
overlijden-a4015291 
Bekende verhaal van de vergelijking (mortaliteit) met de griep, maar in tegenstelling tot 
Café Weltschmerz wordt er nu wel doorgevraagd: 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/worden-we-minder-ernstig-ziek-misschien-komt-het-door-de-spatjes~b85c8747/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/worden-we-minder-ernstig-ziek-misschien-komt-het-door-de-spatjes~b85c8747/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2026913
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2026913
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa644/5848814
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa889/5864495
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/coronapatient-nu-amper-sneller-van-ic-af-hooguit-paar-dagen-verschil~ad27575b/
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/hhg-staphorst-houdt-zich-strikt-aan-de-regels-1.1700914
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/hhg-staphorst-houdt-zich-strikt-aan-de-regels-1.1700914
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-overlijden-a4015291
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/waarom-laten-we-patienten-met-andere-ziekten-overlijden-a4015291
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Moeten de ziekenhuizen coronapatiënten dan thuis laten sterven ten gunste van de 
gewone zorg? 
„Dit is een nieuw virus en dus worden er meer mensen ziek en dus is de belasting van de 
ziekenhuizen hoger. Daarin ben ik het met niemand oneens. Maar als je ziet dat je 
maatregelen ook veel schade berokkenen, dan is volksgezondheid meer dan de afwezigheid 
van corona. De toestroom van coronapatiënten in het voorjaar hebben we opgevangen door 
grote delen van de reguliere zorg te stoppen. Maar waarom zouden we iedereen met Covid-
19 wel helpen en mensen met een andere ziekte laten overlijden? Dat is waar het gesprek 
over moet gaan. 
Je mag toch aannemen dat haar collega’s een goede afweging maken tussen 
coronapatiënten en overige patiënten. Tenslotte hebben die allemaal wèl de Hippocrates 
eed afgelegd. 
Ze heeft wel suggesties, maar dat is langere termijn (preventie), of een open deur 
(onderzoek vroege behandeling met medicijnen). HCQ zeker? 
Wellicht moeten we eerstelijnscentra inrichten om coronapatiënten op te vangen en 
onderzoek stimuleren naar vroege behandeling met medicijnen. In ieder geval moet de 
overheid veel krachtigere maatregelen nemen om welvaartsziekten te bestrijden, want die 
groep wordt het hardst getroffen. 
Ze ontkent het effect van de lockdown, en noemt een erg hoog aantal hartpatiënten die niet 
de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. 
Onderaan het artikel staan bij “feiten en cijfers” data die aangeven dat de lockdown wel 
degelijk effectief was, en wordt verwezen naar een fact-check van de Universiteit Leiden dat 
een tamelijk vernietigend oordeel heeft over het Gupta rapport (waarin het aantal 
gewonnen levensjaren heel laag wordt geschat, en aantal verloren heel hoog) 
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/waarom-niet-bewezen-is-dat-door-uitgestelde-
zorg-tijdens-coronacrisis-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren-gingen/ 
 
Van Huub een link naar Tubantia, die bij mij niet werkt maar wel naar het AD. Een interview 
met Osterhaus met uitspraken waar mensen zich aan kunnen storen (ik wel in elk geval) 
https://www.ad.nl/binnenland/viroloog-osterhaus-mensen-vergeten-dat-er-misschien-10-
000-50-000-of-100-000-mensen-dood-kunnen-gaan~ae2bf7e2/ 
Hij zal de kop wel niet bedacht hebben maar tot 100.000 doden is wel heel veel. En hij heeft 
het in maart allemaal al zo goed gezien. Ik denk nog aan het artikel in de Groene, dat was 
ontnuchterend over het voorspellend vermogen van Osterhaus. Zie ook mijn journaal van 
20 mei. 
https://www.groene.nl/artikel/in-iedereen-schuilt-een-ab-osterhaus 
De suggestie dat Nederland net als Italië ook lamgelegd wordt, wuift hij weg. ‘Wat er precies 
in Italië speelt weet ik niet, daar heeft het zich toch vrij snel verspreid. Ik denk dat we daar in 
Nederland, met alle ervaring die we hebben opgedaan, toch beter mee om kunnen gaan.’ Hij 
houdt zijn handen gevouwen om een glas water. ‘Carnaval speelt volgens mij geen enkele 
rol.’ Osterhaus vertelt over de laatste pandemie, de Mexicaanse griep. ‘We hebben toen 
geleerd hoe we dat moeten doen.’ 
 
  

https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/waarom-niet-bewezen-is-dat-door-uitgestelde-zorg-tijdens-coronacrisis-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren-gingen/
https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/waarom-niet-bewezen-is-dat-door-uitgestelde-zorg-tijdens-coronacrisis-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren-gingen/
https://www.ad.nl/binnenland/viroloog-osterhaus-mensen-vergeten-dat-er-misschien-10-000-50-000-of-100-000-mensen-dood-kunnen-gaan~ae2bf7e2/
https://www.ad.nl/binnenland/viroloog-osterhaus-mensen-vergeten-dat-er-misschien-10-000-50-000-of-100-000-mensen-dood-kunnen-gaan~ae2bf7e2/
https://www.groene.nl/artikel/in-iedereen-schuilt-een-ab-osterhaus
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Coronajournaal 10–11 oktober 
 
Van Roelf Backus kreeg ik een mail 
Zo kan informatieverstrekking dus ook… Hier kunnen onze media en deskundigen nog wat 
van leren! 
https://www.youtube.com/watch?v=J3K3hjn5PAA 
 
Ik heb Roelf geantwoord: 
Nou...als ze met dit soort plaatjes aankomen dan is dat misleiding wat mij betreft. 

 
Maar wel interessant dat in Duitsland niet iedereen blij is met de aanpak. 
 
Je zou zeggen dat in Duitsland de tevredenheid overheerst wanneer je de situatie daar 
vergelijkt met die bij ons en veel andere landen in Europa. Een dergelijk filmpje verwacht je 
niet van de ARD. Wat kan meespelen is dat in Duitsland de eerste golf veel milder was dan 
bij ons, er was geen gebrek aan ic bedden zoals we hebben gemerkt met de 
overplaatsingen, en ook was er nauwelijks een piek in het sterftecijfer. In dezelfde ARD 
uitzending dit plaatje: 
 

 
 
Een klein hobbeltje in april, nauwelijks groter dan die eind augustus die veroorzaakt is door 
de hitte zoals het commentaar luidde. 
Ik neem aan dat in Duitsland de meeste mensen weten dat het kleine hobbeltje in april er 
gekomen is dankzij een grote krachtsinspanning. 
Op het eind van de uitzending een dame van de openbare gezondheidszorg, die pleit voor 
enerzijds bescherming van de risicogroepen, maar meer sturen op ziekenhuisopnames en 
minder op aantallen besmettingen. 
Wij in Nederland hebben dat in feite gedaan, signalen van aantallen besmettingen in veel 
gebieden werden ruim overschreden zonder verdere maatregelen. Komende tijd zal leren of 
dit verstandig is geweest. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J3K3hjn5PAA
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Vertegenwoordiger van het “andere Duitsland”, nog steeds de meerderheid denk ik, is 
Christian Drosten. Jep de Bie stuurde me 
https://www.zeit.de/wissen/2020-10/christian-drosten-coronavirus-infection-winter-
virologist?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.twitter.ref.zeitde.share.link.x 
Drosten geeft commentaar op een collega die optreedt in het ARD filmpje Hendrik Streeck 
die we nog kennen van het (carnaval) onderzoek bij die plaats dichtbij Limburg waar ik nu de 
naam van ben vergeten. Streeck pleit voor sturing op ziekenhuisopnames. Het antwoord 
van Drosten komt niet als een verrassing (“vet” komt van mij) 
ZEIT ONLINE: The most important criterion for introducing more stringent measures remains 
the number of new infections reported. But not every infection leads to a serious illness. 
That’s why scientists like Hendrik Streeck are calling for other criteria to be given more 
weight, such as the number of hospital admissions or the test positivity rate – factors that 
are already being considered in Austria. Do you think that would make more sense than the 
current hotspot strategy? 
Drosten: It is true, of course, that not every COVID-19 case is equally relevant to the spread 
of the pandemic or in medical terms. Case mortality varies greatly between age groups. On 
average, old people die much more frequently after falling ill with COVID than young people, 
who have been particularly susceptible to infections in recent months. So, I think it’s 
understandable that people would like to have an additional indicator like hospital bed 
capacity. My objection here is that the new infections themselves are already a lagging 
parameter. 
 
In de NRC een mooi artikel over het immuunsysteem en hoe dit reageert op corona. 
 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/09/hoe-onze-afweer-worstelt-met-corona-a4015405 
Ik was er tot nu toe van uitgegaan dat dexamethason alleen in ernstige gevallen wordt 
gegeven om een overdreven immuunreactie af te remmen maar dat blijkt anders te liggen, 
patiënten krijgen al vroeg dexamethason, dit is ook wat ik hoorde van Frits Schuitemaker, 
intensivist Amphia ziekenhuis (en zie ook de behandeling van Trump). 
Bij ernstig zieke patiënten kan de afweerreactie zo heftig worden, dat ze acuut in 
levensgevaar komen. Maar volgens Van Dongen klopt het beeld niet dat de afweer dan 
wanhopig alle middelen maar inzet om het virus weg te krijgen. „Een cytokinestorm is juist 
een teken van een zwakke immuunreactie, niet een sterke”, zegt hij. „Juist wanneer het 
lichaam niet snel de juiste antistoffen kan aanmaken, ontspoort het systeem.” 
Ondertussen gaan de afweercellen van het aangeboren immuunsysteem wel door met het 
bestrijden van het virus. Dat systeem reageert op weefselschade in de longen. Deze 
immuuncellen dringen door in het longweefsel in het interstitium van de longblaasjes. Dat is 
normaal een flinterdun schotje van weefsel waarover de gaswisseling tussen de longblaasjes 
en de bloedstroom moet plaatsvinden. Maar als het interstitium door de ontsteking dikker 
wordt, komt de patiënt al gauw in ademnood. 
Om dit te voorkomen krijgen patiënten nu al vroeg corticosteroïden, zoals dexamethason. 
„Daarmee kun je dit proces vroegtijdig dempen”, zegt Van Dongen, „Maar tegelijk demp je 
daarmee ook de antigeenpresentatie en de activatie van B-cellen, waardoor die minder goed 
in staat zijn antistoffen tegen het virus te vormen. Daarom moeten we het middel haast 
titreren – niet te weinig, maar ook zeker niet te veel.” 
Ook interessant is de mogelijke verklaring van het man-vrouw verschil, en de rol van 
Interferon daarin 

https://www.zeit.de/wissen/2020-10/christian-drosten-coronavirus-infection-winter-virologist?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.twitter.ref.zeitde.share.link.x
https://www.zeit.de/wissen/2020-10/christian-drosten-coronavirus-infection-winter-virologist?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.twitter.ref.zeitde.share.link.x
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/09/hoe-onze-afweer-worstelt-met-corona-a4015405
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Onderzoekers van Radboudumc in Nijmegen kwamen in juli een erfelijke oorzaak van een 
ernstiger beloop op het spoor, nadat in twee families kort na elkaar twee broers op de IC 
belandden en aan de beademing moesten. Omdat dat ongewoon is voor jonge mensen, 
gingen de onderzoekers op zoek naar een erfelijke oorzaak. Die vonden ze al snel: in beide 
families bleken de broers een zeldzame mutatie te hebben in het gen voor de Toll-like 
receptor 7, kortweg TLR7. Dit gen ligt op het X-chromosoom, en omdat mannen er daar 
maar één van hebben, ontbreekt een tweede gen-kopie die de fout kan compenseren. TLR7 
lijkt essentieel voor de eerste verdediging tegen SARS-CoV-2. Het geeft de aanzet voor de 
productie van zogenoemde interferonen: signaaleiwitten die essentieel zijn voor het 
aantrekken van extra hulptroepen van afweer. Zonder het TLR7-alarm had het virus bij de 
vier broers vrij spel. 
 
Van Huub kreeg ik een mail 
Op de radio bericht: hydroxychloroquine zou toch helpen, mits toegepast bij de eerste 
klachten???? 
Mijn antwoord: 
We zullen zien. Het zou wel enorm schelen voor opname op de ic maar niet voor de 
mortaliteit, dat lijkt me wel vreemd. Zeker in die beginperiode was de mortaliteit op de ic erg 
hoog. De auteurs schrijven dat de onderzoeken die tot nu toe zijn gepubliceerd alleen hebben 
gekeken naar de mortaliteit. Dat lijkt me vreemd, maar achteraf valt daar altijd wel de 
ziekteduur en al dan geen opname in de ic uit te halen. 
Verder werd vrijwel nooit alleen HCQ gegeven maar in combi met bijvoorbeeld 
azithromycine. 
Deze reactie is geschreven voordat ik het artikel had gelezen. Hier is het 
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32175-5/pdf 
Geclaimd wordt een reductie van 53% ic opnames bij gebruik van HCQ. Dit is gebaseerd op 
een onderzoek waarbij 189 patiënten HCQ kregen, en daarvan kwamen er 20 op de ic, 
zonder HCQ zouden dat er ca 30 zijn. Dat aantal is wel weinig voor zo’n nauwkeurig getal, en 
dat blijkt ook wel bij de betrouwbaarheidsgrenzen, 27%-82% 
Deze HCQ getallen komen maar van enkele ziekenhuizen, wat waren de overwegingen om 
HCQ te geven? Omdat het om een niet-geregistreerde toepassing gaat moesten patiënten 
een “informed consent” geven. Is daar al geen bias mogelijk? Bij moeilijk aanspreekbare 
patiënten zou je eerder de neiging hebben geen informed consent te vragen, en geen HCQ 
dus te geven. En kun je het toelatingsbeleid naar de ic van het ene ziekenhuis naar de ic 
(met HCQ) vergelijken met het ziekenhuis zonder HCQ behandeling? 
Maar even wachten op meer resultaten liefst uit gerandomiseerd onderzoek. 
 
Het AD een heel lang artikel waarin een aantal vooraanstaande virologen aan het woord 
komen. 
https://www.ad.nl/binnenland/bereid-je-voor-op-een-lange-strenge-coronawinter-het-
wordt-taai~a38ae75e/ 
Ron Fouchier uit Rotterdam: 
Het slechte nieuws: dat gaat ons ook deze winter niet lukken. Hoe hard we ook rennen, 
corona zal ons steeds weer inhalen. Het is enerzijds het natuurlijke karakter van een 
pandemie, zegt Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in 
Rotterdam. ,,Het virus gaat door tot we de samenleving immuniteit bereikt, daar is wat mij 
betreft niks aan te doen.’’ 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768926
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32175-5/pdf
https://www.ad.nl/binnenland/bereid-je-voor-op-een-lange-strenge-coronawinter-het-wordt-taai~a38ae75e/
https://www.ad.nl/binnenland/bereid-je-voor-op-een-lange-strenge-coronawinter-het-wordt-taai~a38ae75e/
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Peter Rottier, werkte 40 jaar aan corona virussen, diergeneeskunde Utrecht: 
Dat de GGD’s ruim zeven maanden na het uitbreken van de crisis nog steeds worstelen met 
het testen en bron- en contactonderzoek, is ook al geen goed teken. ,,Onze GGD’s lijken niet 
capabel genoeg”, is Rottier hard in zijn oordeel. ,,Ik ben er steeds weer verbaasd over hoe log 
en weinig efficiënt sommige van onze overheidsdiensten in elkaar zitten. Dat is wat mij 
betreft na deze crisis echt een parlementaire enquête waard. Het feit dat we een deel van 
onze testen in Abu Dhabi moeten laten analyseren, tekent voor mij echt ons onvermogen.’’ 
Het artikel gaat verder, met Eric Snijder (viroloog, LUMC), Johan Neyts (KU Leuven) en Marc 
Bonten (UMCU). Het gaat over vaccins (niet te grote verwachtingen), over betere 
behandelingen (Donald Trump als voorbeeld, 74 jaar, 111 kg) , opbouw van 
(groeps)immuniteit. 
Te veel om het allemaal te kopiëren. 
Aan het eind een vooruitblik: 
Peter Rottier is misschien wel het somberst in zijn vooruitblik. ,,Het wordt een lange, taaie 
winter. Dat is geen vermoeden, ik ben er stellig van overtuigd.’’ Kerst vieren met grote 
families, samen naar het voetbalstadion, een bruiloft: de Utrechtse hoogleraar virologie 
denkt dat we het grotendeels op onze buik kunnen schrijven. ,,Het punt is gewoon dat je 
steeds maatregelen moet blijven nemen om de ziekenhuizen niet te overbelasten. En dan 
kun je bijvoorbeeld niet massaal in grote groepen kerst gaan vieren, want dan is het virus 
niet te controleren.” 
Eric Snijder zou graag wat positiever willen zijn, maar het lukt hem nauwelijks. ,,Tot nu toe 
komen mijn meest pessimistische voorspellingen steeds uit. Het virus is niet verdwenen in de 
zomer, en we krijgen het nog altijd niet onder controle. Dus ik heb weinig reden tot een zeer 
optimistisch winterbeeld. Je kunt blij zijn dat nu een kleiner percentage van de patiënten op 
de ic belandt. Maar daar heb je niet veel aan als de totale toestroom in de ziekenhuizen veel 
groter zou worden dan dit voorjaar.’’ 
Dan Ron Fouchier. Hij is voorzichtig ietsjes hoopvoller. ,,Het weer werkt de komende 
maanden waarschijnlijk in ons nadeel, maar de kennis die we hebben opgebouwd is een 
groot voordeel’’, vat de Rotterdamse viroloog zijn oordeel samen. Misschien, denkt Fouchier, 
kan de combinatie van betere behandelmethoden, toegenomen immuniteit en wellicht een 
milder virus ervoor zorgen dat we de winter wat beter doorkomen dan we vooraf misschien 
denken. ,,De risicogroepen kennen we, we weten wie we moeten afschermen. Als we daar 
heel hard ons best voor doen, komen we misschien ergens. Je moet dit niet te positief 
opschrijven, want er zijn genoeg zorgen. Maar binnen een halfjaar hebben we in elk geval 
een heleboel vooruitgang geboekt.’’ 
,,Er is hoop’’, besluit ook Johan Neyts. ,,Met gezond verstand kunnen we deze periode 
doorkomen zonder dat we opnieuw in lockdown moeten, is mijn stellige overtuiging. Als we 
afstand blijven houden, mondmaskers dragen, onze handen wassen, dan kunnen we zorgen 
dat de economie blijft draaien zonder dat de ziekenhuizen overweldigd worden. Dan moeten 
we het wel met zijn allen doen. We hebben één vijand. Dat is niet de politiek, het zijn niet de 
wetenschappers, maar dat is het virus. Als we dat niet vergeten, kan het ons echt lukken.’’ 
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Coronajournaal 12–14 oktober 
 
Van Arnold Bosman, lid Red Team kreeg ik een reactie op mijn vorige journaal: 
Een kleine uitwerking van jouw stelling over de 2 wegen. 
Het zijn er feitelijk 3: 
Geheel of gedeeltelijk 'Loslaten': Formeel heet gedeeltelijk loslaten 'mitigatie' 
Eliminatie: hiermee dring je transmissie in een land of regio terug tot nul, of een zeer laag 
niveau. 
Eradicatie (het woord dat je gebruikte): dit is bij infectieziekten slechts voorbehouden aan de 
strategie om een virus de wereld uit te helpen. 
Bij 1 richt je je uitsluitend op het continueren van de economie, en neem je slechts 
maatregelen wanneer vitale functies (zoals de zorg) dreigen overspoeld te raken. Een 
motivatie zou kunnen zijn de wetenschap dat er uiteindelijk groepsimmuniteit optreedt, 
waarna je als samenleving sterker staat dan anderen die dat nog niet hebben. 
 
Bij 2: Zolang risico van import blijft bestaan, heb je eliminatiemaatregelen nodig: daarbij 
geldt: hoe lager de incidentie, hoe minder ingrijpend de maatregelen voor de hele 
samenleving 
 
Bij 3: Zoals is gelukt met pokken, poliovirus wild type 2 (en waarschijnlijk ook 3) en 
runderpest. Momenteel staat Polio 1 en 3 nog op de agenda. Daarna is de roep om Mazelen 
erop te zetten. Dit is een strategie die vrijwel uitsluitend mogelijk is voor ziekten met een 
zeer beperkt dierlijk reservoir (i.e. 1 of hooguit 2 species) 
 
Wat is er technisch mogelijk met COVID19, en wat is realistisch? 
Technisch gezien zijn Nieuw Zeeland en China voorbeelden van succesvolle eliminatie van 
een virus, waarbij uitsluitend import risico's overblijven. Dit maakt het technisch mogelijk om 
COVID19 ook te eradiceren. Ab Osterhaus heeft dit ook (terecht) enkele malen in interviews 
genoemd. 
Net als met Pokken, Runderpest en Polio, is de grote barriere niet de techniek, maar de 
politieke wil. En dat maakt het realistisch gezien een stuk lastiger. 
Want met een aanpak zoals in ons land, kunnen we fluiten naar optie 3, en zelfs optie 2. 
Hopelijk is deze uiteenzetting nuttig als technische duiding en achtergrond 
 
Hierbij mijn antwoord aan Arnold 
Voor optie 3 heb je overeenstemming op wereldschaal nodig, die zie ik voor deze Corona nog 
niet direct ontstaan. Het is toch wat anders dan de pokken of polio. Ook lijkt het er op dat 
deze Corona bij diverse dier- species voorkomt, wat eradicatie ook problematischer maakt. 
Voor optie 2 heb je naar mijn idee consensus nodig binnen Europa. Als je kijkt welke landen 
dit effectief tot nu toe hebben gerealiseerd dan zijn dat of eilanden, of een speciaal geval als 
China. 
Tussen optie 1 en 2 heb je een heel spectrum, tussen Loekasjenko en China heb je ergens 
Zweden, Nederland en Duitsland ( oplopend van 1 naar 2). 
Als ik het voor het zeggen had - wat gelukkig niet het geval is- zou ik de maatregelen 
afstemmen met de buurlanden. En dan komt Duitsland bij mij in beeld. Alternatief is dat je 
het idee van open grenzen afschaft en overal weer een douane neerzet. 
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Zolang er niet enige afstemming van beleid is zie ik eliminatie voor Nederland niet als 
realistische optie. Het lijkt er zowaar op dat er een begin van afstemming komt. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/aarzelend-zet-eu-stapje-naar-harmonisatie-
reisrestricties-a4015718 
Harmonisatie binnen een land is al lastig zo blijkt uit een bericht van Peter Wittop Koning uit 
Zwitserland 
Sinds dit voorjaar staat naast de huisartsenpraktijk in dit dorp een container, waar 
potentiële Corona patiënten worden ontvangen. Tot op heden gelukkig maar een enkele keer 
voor gekomen. 
Onderhand is hier de discussie over maatregelen op Kanton niveau of op niveau van Der 
Bund weer helemaal opgelaaid. Ik heb een keer een minister op de televisie horen vertellen 
dat Zwitserland geen land is, maar een samenraapsel van spijtoptanten. Franssprekende 
wilden niet bij Frankrijk, en zo voort. 
Omdat de mensen meer luisteren naar hun eigen kantonale bestuur dan naar Bern had men 
besloten om de Kantons de maatregelen te laten doorvoeren. Maar men komt er achter dat 
dat niet soepel loopt. Denk maar aan contactonderzoek enzovoort. 
Vanmorgen werd op de radio uitgelegd dat Europa begon met het gelijktrekken van de 
maatregelen. Dat zou misschien in Zwitserland ook nog niet zo’n gek idee zijn. De onderlinge 
communicatie over deze regels tussen de Kantons blijkt niet te werken.  
Maar het aansluiten bij de Europese regels kan wettelijk niet, omdat medische gegevens niet 
uitgewisseld mogen worden met het buitenland. 
 
In de aanloop naar de nieuwe maatregelen die het kabinet dinsdagavond bekend maakte 
had De Volkskrant al de hand gelegd op de “routekaart” 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-de-routekaart-waarmee-het-kabinet-
de-tweede-golf-wil-
bedwingen~bba00fb6/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=
twitter 
en het Red Team pleitte voor een stevige lockdown: 
https://www.gelderlander.nl/home/advies-redteam-harde-lockdown-ook-thuis-geen-visite-
meer-want-dan-kunnen-we-kerst-
vieren~a6b865ed/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.nrc.nl%2Fnieuws%2F2020%2F10%2F12
%2Fred-team-pleit-voor-harde-lockdown-van-twee-weken-a4015668 
 
Bij de laatste keer deed het kabinet een beroep (“dringend”) op de eigen 
verantwoordelijkheid. Dat heeft niet gewerkt en de meerderheid van de bevolking vroeg om 
meer daadkracht en dat kwam er nu ook. Hier een uitwerking van de maatregelen in de 
Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-belangrijkste-vragen-over-de-nieuwe-
maatregelen~b2e5638c/ 
De horeca nu helemaal dicht zal het meeste bijdragen aan een vermindering van de 
besmettingen, ondanks dat uit het bron- en contactonderzoek dit niet zo duidelijk blijkt. Het 
“waarom” wordt in dezelfde Volkskrant nog maar weer eens toegelicht 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/weer-die-horeca-dicht-maar-waarom-
eigenlijk~bafe0b98/ 
Zuur verder voor de podia zoals het Concertgebouw. Maximaal 30 zonder uitzondering. 
Niets gehoord over sportscholen, zwembaden, sauna’s of ik heb dat gemist. 
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Opvallend vond ik de uithaal van Mark Rutte naar programma’s als Jinek en Op1 waar veel 
deskundigen zich druk maken of de maatregelen wel juist zijn, te streng of juist te licht, en 
niet wordt ingegaan op ons gedrag. Wanneer 2 van de 10 personen bij geconstateerde 
besmetting toch niet in quarantaine gaan dan zou dat de discussie moeten zijn. 
Of dat ook de insteek is van de groep wetenschappers met o.a. Robbert Dijkgraaf die in de 
NRC een “brandbrief” hebben geschreven is mij niet duidelijk, ze zitten op de lijn Fauci, wat 
betreft mondkapjes, dat is dan wel duidelijk maar voor de rest? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/rivm-laat-wetenschapsadvies-zien-en-maak-dan-
pas-beleid-a4015635 
In de Volkskrant een artikel over ons gedrag in coronatijden (met bijdragen van een 
gedragswetenschapper verbonden aan het RIVM): 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-houden-nederlanders-zich-zo-
slecht-aan-de-coronaregels~b7309e75/ 
Een vaak geopperde verklaring voor de oplopende besmettingen is dat Nederlanders, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsers, lak hebben aan regels. Maar volgens Van Harreveld 
is ons gedrag vooral een reactie op het overheidsbeleid. ‘In Nederland wordt voortdurend 
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Dat geeft veel vrijheid om de regels 
wel of niet te volgen.’ 
Die boodschap is nu wel overgekomen bij het kabinet. Er komen in elk geval duidelijker 
regels. Goede voorbeelden en een overheidscampagne zouden kunnen helpen: 
Van Harreveld pleit daarom niet alleen voor duidelijke en uniforme regels, maar vooral voor 
een grootschalige overheidscampagne om ons gedrag te beïnvloeden. ‘We hebben de 
afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met campagnes tegen bijvoorbeeld roken. We 
weten wat werkt en wat niet. Waarom zouden we dat niet toepassen op de situatie nu?’ 
Dinsdagavond mocht van Harreveld dit verhaal ook doen bij Op1. Ik weet niet of de 
overheidscampagne tegen het roken wel het goede voorbeeld is, ondanks grote 
prijsverhogingen en ontmoedigen van roken in openbare ruimtes komt de boodschap nog 
steeds niet bij iedereen over. 
Voor corona lijkt mij dat vooral de oplopende ziekenhuisopnames, met dreigend uitstel van 
reguliere zorg net als in maart de belangrijkste “trigger” wordt voor aanpassing van het 
gedrag. 
 
Een oproep om de app te laden heb ik gemist in de persconferentie maar dat kan aan mij 
liggen. In elk geval heb ik een nieuwe iPhone gekocht en kan ik nu meedoen. 
 
Niet eerder zijn klinische proeven omgeven met zo’n media-aandacht. Elke rimpel – positief 
of negatief- wordt uitvergroot. Nu is het de beurt aan Johnson&Johnson, Janssen Vaccines, 
onze nationale trots om een bijwerking te rapporteren die de test (hopelijk tijdelijk) stillegt. 
Astra Zeneca kwam ook nog in het nieuws voorbij, de klinische studie in de VS heeft nog 
steeds geen herstart gehad. 
 
Dinsdag de griepprik gehaald ondanks het boek van Dick Bijl waar ik nog op terug moet 
komen. Ik heb het gelezen, voor commentaar heb ik enige ruimte nodig. 
Voor de pneumokokken (zie mijn journaal van 10 april) kom ik nog niet in aanmerking, dat is 
vanaf 73 jaar tenzij je het zelf betaalt zoals broer Huub heeft gedaan. De huisartspraktijken 
zijn maar mondjesmaat bedeeld, zo heeft de praktijk van schoonzus Ingrid maar 60 
pneumokokken spuiten gehad tegen 600 griepspuiten. 
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Diezelfde praktijk heeft 25 sneltests besteld, maar die blijken (nog?) niet leverbaar. Er waren 
toch 3,5 miljoen beschikbaar? Niet duur trouwens, 6 euro per stuk. 
 
Van Huub het bericht dat de analyse van de gehele genetische code van het virus een 
krachtig middel zou zijn om het virus te controleren. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/coronavirus-genetic-code/ 
Het kan een rol spelen in de vaststelling waar het virus vandaan komt. In Nederland is het 
gebruikt om aan te tonen dat de besmetting bij een kerkdienst in Goeree-Overflakkee niet 
van één persoon kwam maar van 4 , van belang in de discussie over de aerosols als ik me 
goed herinner. Maar ik waag het te betwijfelen of het echt een grote rol kan spelen in 
bijvoorbeeld het bron- en contact onderzoek. De UK is het verst met deze techniek maar 
daar is het bron- en contactonderzoek toch ook dichtgeslibt door de grote aantallen. 
 
Bij Lubach, zondag, was een thema dat bij elk vraag-en antwoord programma de vraag 
kwam of corona niet gewoon een griepje is. Reden voor Lubach om een aparte website voor 
deze vraag te starten, en Jep de Bie heeft deze bekeken 
http://iscoronanietgewooneensoortgriepje.nl/ 
Ook van Jep het bericht dat het virus onder bepaalde omstandigheden lang kan overleven 
op oppervlaktes 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/virus-that-causes-covid-19-can-survive-
up-to-28-days-on-surfaces-scientists-find?CMP=Share_AndroidApp_Other 
Maar dit lijkt niet een “game changer”: 
“[The study] shows you that virus can persist … but if you ask me in the total scheme of 
things how important I think hands are compared to being close to people who are sick and 
getting it, I would say 90% of the problem and the transmission is related to being close to 
people who cough over you or sneeze over you or send you droplets. Probably around 10% of 
transmission is likely to be just hands and surfaces,” Collignon said. 
 
In de Volkskrant rubriek de Speld het bericht dat er nu een nieuw Monopoly spel in de 
handel is gebracht 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-speld-monopoly-brengt-corona-editie-met-
teststraten-uit~b3a86a64/ 
Fanatieke Monopoly-spelers zullen ook de kans- en algemeen fonds-kaarten niet meer terug 
kennen. Zo heb je de zeer gunstige kaarten: ‘Een vergissing van de GGD in uw voordeel. U 
mag gewoon naar buiten’ ……Een minder gunstige kaart luidt: ‘U bent uitgenodigd voor een 
talkshow, maar bent uw briefje vergeten. Sla een beurt over.’ 
Het doel van het populaire bordspel is radicaal anders dan alle vorige versies. Hotels bouwen 
kan, maar is een zeer nadelige strategie. Ze zijn namelijk vaak dicht vanwege aangescherpte 
coronamaatregelen. Bovendien: wie wil er slapen op een testlocatie? 
In plaats daarvan moeten spelers zich zo vaak mogelijk laten testen. Wie als eerste de 
testcapaciteit opmaakt, heeft gewonnen. De speler die laatste wordt, moet veertien dagen 
in quarantaine. 
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Coronajournaal 15 oktober 
 
Van de kritische artsen horen we niet meer zo veel maar van het Red Team des te meer. 
Woensdagavond mocht Arnold Bosman bij Nieuwsuur zijn mening geven. Vermeld werd dat 
het Red Team al in juli gepleit had voor maatregelen, als dat was gevolgd hadden we nu niet 
deze tweede golf, in elk geval niet in deze mate. Arnold wees naar Duitsland, een land met 
eenzelfde structuur met GGD’s waar de zaken beter op orde zijn. De maatregelen nu zijn 
beter dan 2 weken geleden maar met een geplande R van 0,9 kost het 17 dagen om het 
aantal besmettingen te verminderen en met een R van 0,75 duurt dat maar 7 dagen. 
Voor de regering had Arnold desgevraagd het advies om te onderzoeken waarom 
bijvoorbeeld in 20% van de mensen die besmet zijn toch niet in quarantaine gaan. 
 
Die “halveringstijd” van 17 dagen sluit wel aan bij dit Volkskrant verhaal, waarbij van Dissel 
somber is over de tijdsduur van deze beperkte lockdown 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/omt-voorzitter-van-dissel-wellicht-
kerstdagen-in-lockdown~b92b2f1d/ 
 
Van Gert-Jan van der Struis een link naar een aardig artikel over 3 typen virussen. 
https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-
voordeur/ 
Zo begint het interview 
Je hebt gewerkt op het Tropeninstituut in Londen, maar kwam terug om college te geven 
op ons Tropeninstituut in Oost. Hoe was dat? 
Geweldig. Er zijn op de wereld maar enkele plekken met enorm veel kennis over 
infectieziekten. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Oost was daar één van. Helaas 
dachten velen in de jaren ’60 dat we infectieziekten onder de knie hadden, en in en na de 
jaren ’80 is het Tropeninstituut grotendeels wegbezuinigd. De bibliotheek is opgeheven. 
Specialisten, verzamelingen en boeken verdwenen. Daarmee is veel kennis verloren gegaan. 
En waar kennis ontbreekt ligt angst op de loer. 
Op het Trefpunt liggen nu de medische boeken van het Tropeninstituut. 
Het interview begint heel basaal met de vraag wat is een virus maar zijn indeling in 3 typen 
virussen, de opportunisten, overlevers en vliegers is aardig. De corona is volgens hem een 
vlieger, het handen wassen vindt hij daarom niet zo effectief, en de beluchting juist wel. 
 
Van broer Niek krijg ik een reactie op mijn wat afwijzende reactie op het NRC stuk van 
Robbert Dijkgraaf cs., met hier nog de link naar dat artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/rivm-laat-wetenschapsadvies-zien-en-maak-dan-
pas-beleid-a4015635 
Nog even over brief Dijkgraaf c.s. Volgens mij was de strekking meer dat het 
wetenschappelijk advies hier niet is ontkoppeld van het beleidsadvies van de rivm , die een 
politieke baas , de minister , heeft. 
Een recent voorbeeld leek mij dat het OMT de restaurants mogelijk zou willen open houden 
omdat de “virus baten” misschien niet opwegen tegen de maatschappelijke kosten van 
sluiting.  
Bij ontkoppeling hadden we ook minder gedoe met Red Teams en zo, en kon de politiek zich 
ook minder verschuilen. 
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Hierbij mijn antwoord 
Ik heb het artikel er nog een keer bijgehaald, en ook nog weer eens alle reacties gelezen. Het 
heeft ongelooflijk veel bij de lezers losgemaakt. Een reactie waarbij alle missers van het 
RIVM werden opgenoemd had de meeste "likes" maar achteraf is het altijd makkelijk om 
kritiek te hebben. Bijvoorbeeld omdat onderschat is dat de tweede golf al in de zomer eraan 
zat te komen. Dan moet ik denken aan Kluytmans die eerlijk toegaf dit onderschat te 
hebben, zoals trouwens de meeste van de 17 miljoen virologen in Nederland. Maar 
Kluytmans had geen moeite om dit toe te geven omdat het een nieuw virus betreft. 
De reactie hieronder komt meer in de richting zoals ik erover denk (38 "likes"): 
 
EM_Jokovi 
2 dagen geleden 
Interessante oproep. Ik mis echter overtuigende voorbeelden van wetenschappelijke 
adviezen die Nederland hadden kunnen behoeden voor de heftige tweede golf waar we nu in 
zitten. 
 
Het enige voorbeeld genoemd door de groep ondertekenaars van dit opiniestuk betreft de 
mondkapjes. 
Als er iets is dat deze pandemie heeft geleerd, mij in elk geval, is dat het niet goed mogelijk is 
om een "hard" (wetenschappelijk) bewijs voor welke maatregel dan ook, om deze pandemie 
te beteugelen, boven water te krijgen. Dat geldt wat mij betreft ook nog steeds voor de 
mondkapjes. Dat ik nu voor mondkapjes ben in de openbare ruimte is dat een aantal 
argumenten om er tegen te zijn nu zijn weggevallen (beschikbaarheid, geen roekeloos 
gedrag), en dat er mogelijk ook voordelen zijn zoals de "variolatie". Het slimme van het Red 
Team advies was om de verwachtingen ten aanzien van de mondkapjes niet te hoog in te 
zetten, en te wijzen op de inconsequentie van het verhaal van van Dissel ten aanzien van het 
Noorse onderzoek. 
Behalve mondkapjes is er ook geen "hard" bewijs voor de 1,5 meter (zie Dick Bijl), handen 
wassen, geen groepsvorming, zoveel mogelijk thuis werken en thuis blijven als je ziek bent 
maar de combinatie heeft er in elk geval voor gezorgd dat de eerste golf is onderdrukt. Zie 
de artikelen van Frits Rosendaal, en het WHO advies over TBC maatregelen. 
In plaats van het zoeken naar hard bewijs lijkt het mij beter om te kijken wat in andere 
landen werkt. En dan is het als adviesorgaan van de regering wel handig om enigszins te 
weten welke kant die uit wil. Is het richting Nieuw Zeeland of richting Zweden? Of 
daartussen, zoals Duitsland? 
De schrijvers noemen de UK (SAGE) en Duitsland (Akademie Leopoldina) als voorbeeld. Ik heb 
niet het idee dat het in de UK beter gaat, en in Duitsland luistert Merkel volgens mij meer 
naar Christian Drosten dan naar de Akademie. 
Het voorbeeld over de restaurant sluiting is zo'n voorbeeld waarbij het volgens mij lastig is 
om een "wetenschappelijk verantwoord" advies over te geven. Hoeveel gaat dit in de R 
schelen? Volgens RIVM niet veel, maar dat is natte vinger werk toch? En de regering neemt 
het niet over omdat een café dat bitterballen verkoopt, zich ook als restaurant, of in elk 
geval eetcafé kan voordoen, de BOA's in verwarring achterlatend. 
En dat ontkoppeling minder "gedoe" zou opleveren lijkt mij ook niet, als ik kijk naar de 
discussies in de UK en toch ook Duitsland. 
 
Antwoord van Niek liet niet lang op zich wachten, hier met rood mijn commentaar: 
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allemaal redelijk wat je zegt. Maar mijn punt is niet of ontkoppeling een beter resultaat had 
gegeven, hoewel ik dat wel geloof. Maar in ieder geval voor de beeldvorming en het 
vertrouwen in de wetenschap is het belangrijk waar de verantwoordelijkheden liggen. De 
wetenschap vertelt wat we weten, sterk vermoeden en niet weten. Onder 
verantwoordelijkheid van het RIVM worden modellen en scenario s met beleidskeuzes 
gemaakt . En de politici moeten alles meewegen, dan kiezen en beslissen, of ze dat leuk 
vinden of niet. (We moeten wel af van de politieke afrekencultuur waar het gaat om 
beslissingen met onvolledige informatie.) 
 Nu lijkt het erop , zeker in de eerste golf , dat Rutte het RIVM / OMT (of in ieder geval van 
Dissel) in ieder geval deels met alle drie verantwoordelijkheden heeft belast. Rutte heeft 
immers heel lang gezegd blind te varen op het RIVM/OMT. 
 Bij de eerste golf zijn de scholen dicht gegaan, tegen het advies van het OMT in. En bij de 
2de kamer briefings heeft van Dissel tot vervelens toe herhaald dat het OMT adviseert en 
dat men voor de beslissingen bij de regering moet zijn. 
Op zijn minst is het dus onduidelijk in hoeverre het meedenkt met besluitvorming waarin 
duidelijk politieke keuzes moeten worden gemaakt. 
Ik vind het wel logisch dat het OMT rekening houdt met de haalbaarheid van zijn adviezen. 
Vanuit de epidemiologie is vast de Chinese aanpak de beste maar om veel redenen niet 
haalbaar. 
En dus ook hoe dichtbij ze bij politiek wenselijke standpunten blijven. (Ik weet het niet meer 
zeker maar ik geloof dat van Dissel in april zei dat testen niet essentieel was. Terwijl in juni 
bleek dat de werkelijke reden was dat er niet genoeg testmateriaal was.) 
Dat heb ik toch anders beleefd. Dat testen niet per se nodig is als je de basisregels hanteert, 
is volgens mij gebleken uit de aanpak voor de "eerste golf". Ik herinner me nog Kluytmans, 
toen zijn testcapaciteit "op" was,  medwerkers ook bij geringe klachten niet liet werken. 
Toen in de zomer de testcapaciteit wel op orde was, is er vervolgens niets gedaan met de 
oplopende besmettingen. Alleen met testen kom je er dus ook niet. 
Nog even terugkomend op je antwoord, Je hebt gelijk dat in Engeland het slechter is gegaan 
dan hier (althans in de eerste golf). 
 UK is vergelijkbaar volgens mij, eerste golf misschien wat slechter en tot nu toe iets beter? 
 Maar misschien is dit wel een goed voorbeeld waar ontkoppeling van verantwoordelijkheid 
goed heeft gewerkt. Immers Boris Johnson is voor iedereen duidelijk verantwoordelijk voor 
de missers en dralers en niet SAGE. 
 Ik herinner me Cummings bij SAGE, zie Wikipedia / SAGE, niet direct een voorbeeld van 
ontkoppeling: 
Dominic Cummings was confirmed by 10 Downing Street to have attended a 23 March 
meeting, but the government said Cummings was not a member of SAGE.[14] The attendance 
and participation by Prime Ministerial advisors caused much criticism. It was reported that 
one participant considered that Cummings' interventions had sometimes inappropriately 
influenced what is supposed to be an impartial scientific process; another expressed shock 
when Cummings first began participating in SAGE discussions, in February, viewing this as 
unwanted political influence on what should be "unadulterated scientific data".[11] 
Wat Duitsland betreft, Ik weet niet hoeveel licht er is tussen de Akademie en Drosten in 
Duitsland, en in hoeverre de publieke status van rockstar Drosten evenredig is met zijn 
invloed. Over zijn kindertheorie horen we niet veel meer. 
De (kleine) kindertheorie heeft Drosten herzien. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/10_Downing_Street
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Advisory_Group_for_Emergencies#cite_note-bbc-cummings-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Advisory_Group_for_Emergencies#cite_note-shock-11
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Weer terug naar het verhaal van Dijkgraaf cs, waar behalve SAGE in de UK, ook de Akademia 
Leopoldina wordt genoemd. Die laatste kwam ook voor in mijn journaal van 2 mei: 
Ik ben er even snel doorheen gelopen, maar veel meer dan wat algemeenheden heeft het 
grote gezelschap dat hieraan heeft meegewerkt niet geproduceerd. Ik heb niet het idee dat 
beleidsmakers hier veel verder mee komen. 
Hier de nieuwste publicatie van deze club, wel een goede weergave van de literatuur maar 
niet direct dè oplossing voor deze pandemie lijkt mij 
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_09_23_Leopoldina_Stellungn
ahme_Corona_Herbst.pdf 
Wat let trouwens de KNAW om net als “Leopoldina” met beleidsstukken te komen? 
Een andere lezersreactie brengt me op het KNAW corona webinar, 22 oktober 
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/het-nieuwe-coronavirus-de-opkomst-en-
bestrijding-van-een-tweede-golf 
In deze aankondiging worden 4 sprekers genoemd allen virologen/microbiologen, evenals 
de discussieleider. Een gemiste kans? Of denken die andere experts aan het artikel van 
Cecile Janssens van een half jaar geleden dat ik herlas naar aanleiding van weer een andere 
lezersreactie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/experts-met-meningen-en-experts-met-feiten-
a3993701 
Ik had dit artikel al genoemd in mijn journaal van 19 april. 
 
Nuttig natuurlijk om het aantal besmettingen te beperken, maar nu het aantal zo hoog is 
moeten de risicogroepen weer extra oppassen. In de UK heeft de overheid daar een 
specifiek document voor uitgegeven 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-
extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-
extremely-vulnerable-persons-from-covid-19 
Het gaat om “extremely vulnerable”, het gaat bijvoorbeeld om immuundeficienties, ernstige 
vorm van COPD, vormen van kanker. Een hoge leeftijd of diabetes staat er niet bij, al is wel 
vermeld dat de arts iemand als “extremely vulnerable” kan aanwijzen. 
De richtlijnen zijn tamelijk “common sense”; wel is er kennelijk een lijst van deze groep, 
want bij het hoogste besmettingsniveau krijgt ieder een brief die kan worden gebruikt om 
bijvoorbeeld thuiswerk af te dwingen of als dat niet gaat een uitkering te ontvangen. Ook 
staat er informatie in hoe aan boodschappen e.d. te komen. 
Ik kwam op dit document vanwege een bespreking bij Science Media Centre 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-new-advice-for-people-who-are-
clinically-extremely-vulnerable/ 
Flinke kritiek komt van de experts. De brief blijkt een voortzetting te zoijn van het 
programma tijdens de eerste golf, een programma dat in augustus is gestopt maar nu weer 
wordt opgestart, maar dat pas wordt toegepast als het besmettingsniveau heel hoog is. 
Een achtergrondverhaal over Hanneke Schuitemaker van J&J Vaccines gestuurd door Huub 
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/schuitemaker-onze-taak-om-
veilig-vaccin-te-maken-215574w/ 
Als het niet te openen is kan ik een PDF sturen. 
 
Er komt meer testgelegenheid. Maar de sneltests komen in grote hoeveelheden pas half 
november: 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_09_23_Leopoldina_Stellungnahme_Corona_Herbst.pdf
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meer-groter-sneller-zo-wordt-het-
testbeleid-eindelijk-winterklaar~b411c19f/ 
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Coronajournaal 16–17 oktober 
 
Eindelijk een goed verhaal over een ander Scandinavisch land dan Zweden in de Volkskrant. 
Het gaat om Denemarken waar geriater Rudi Westendorp aan de universiteit van 
Kopenhagen doceert. Ik heb van hem gelezen “Oud worden zonder het te zijn”, wat ik een 
goed boek vond. Tot voor kort lid was hij lid van het Deense OMT. Deze week liggen er 15 
corona patiënten op de ic in Denemarken. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-rudi-westendorp-de-volksaard-
bepaalt-of-je-door-het-virus-wordt-weggeblazen~b39b0742e/ 
Hij had twijfels of hij het interview wel moest doen 
In Denemarken geven experts ook hun mening in kranten en schuiven ze ook aan bij 
talkshows, vertelt hij, maar het is niet de bedoeling dat ze het publiek in verwarring brengen 
door allemaal wat anders te roepen. ‘Debat is prima, maar het mag niet leiden tot het 
ondergraven van het beleid, dat wordt hier onder collega’s eigenlijk niet getolereerd.’ 
De aanpak bij de start van de pandemie verschilde niet zo veel met Nederland, maar 
vervolgens is het in Nederland uit de hand gelopen terwijl dat in Denemarken tot nu toe niet 
het geval is 
‘De balans tussen het collectief en het individu ligt hier veel meer bij het collectief. En dat 
verschil wordt in coronatijd opeens heel pregnant. De essentie is hier: je bent onderdeel van 
een groep. Me-in-We is een uitdrukking die we veel gebruiken. Jij maakt deel uit van de 
samenleving, dus moet de samenleving goed voor jou zorgen, maar nog belangrijker is dat jij 
de samenleving goed moet laten functioneren. 
Volgt een verhaal hoe dat dan concreet uit ziet, bijvoorbeeld in de relatie tussen de 
generaties 
‘De generaties hebben hier een volstrekt andere relatie met elkaar dan in Nederland. Ik schat 
in dat meer dan de helft van alle jonge gezinnen in Nederland afhankelijk is van opa’s en 
oma’s om de boel draaiende te houden. Als ik dat hier vertel, krijg ik zeer verbaasde reacties. 
We hebben hier een prima georganiseerde voor- en naschoolse opvang, grootouders komen 
veel minder bij hun kleinkinderen thuis, ze zijn niet nodig om het gezin te laten functioneren. 
Daardoor is de overdracht van het virus van jongeren op ouderen, toch de risicogroep, veel 
kleiner. Zien de Denen hun ouders dan niet? Jazeker. Op zondag bij een lunch. En dan houden 
ze afstand.’ 
En de vakantiebesteding 
‘Mijn dochter woont in Noorwegen. Zij heeft nog meer die Scandinavische identiteit 
aangenomen dan wij hier, na zes jaar. Zij verbaast zich enorm over vrienden en kennissen die 
in deze periode nog met vakantiefoto’s uit Frankrijk en Italië komen aanzetten. Hier zegt de 
groep: we gaan niet naar die landen op vakantie, dat is niet gepast en daar spreek je elkaar 
op aan. 
Westendorp maakt de vergelijking met HIV en de huidige pandemie als het erom gaat hoe 
de toekomstige ontwikkelingen in te schatten. 
Toen Rudi Westendorp eind jaren tachtig als jonge internist voor aidspatiënten zorgde, 
besefte hij al snel wat de gevolgen zouden zijn van die toen nog onbekende infectieziekte: 
‘De vrije seks is voorbij, zeiden wij onderling. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar 
iedereen deed het toen met elkaar, zonder condoom. Het risico dat je een soa kreeg was 
klein en als je iets opliep dan was dat met een kuurtje opgelost.’ 
Zoals hiv het denken over vrije seks compleet heeft veranderd, zo zal corona het vrije sociale 
verkeer voor altijd aan banden leggen <mijn “vet”>, denkt Westendorp. 
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We zullen zien. In elk geval vind ik de vergelijking van mondkapje met condoom passender 
dan de autogordel, een vergelijking die wel wordt gebruikt om het mondkapje niet in te 
voeren omdat dit onveilig gedrag zou bevorderen. 
 
Het is opvallend dat psychiater Damiaan Denys, Belg en regelmatig gast van TV 
programma’s, min of meer tot dezelfde conclusie komt als Westendorp. We moeten ons 
erop moeten instellen dat het sociale verkeer in elk geval langdurig aan banden wordt 
gelegd. Waar hij dan wel een ander perspectief tegenover stelt. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/het-open-einde-van-de-coronacrisis-is-meer-dan-
we-kunnen-verdragen-a4016305 
Het stuk begint met een citaat van Paul Krugman over de marshmellow test 
Wij hebben niet langer „het geduld en de wil om de pandemie uit te zitten en de verleiding te 
weerstaan om terug te keren naar het normale leven terwijl het virus nog rondgaat”, schreef 
Paul Krugman, econoom en Nobelprijswinnaar al in juni in The New York Times. 
Hij haalde een berucht zelfbeheersingsexperiment uit 1972 aan op kinderen, dat als 
de ‘marshmallowtest’ bekendstaat. Zet een kind van vijf zo’n snoepje voor en zeg: je mag het 
nu opeten, maar als je een kwartier wacht krijg je nog één. Het idee was dat de Herculesjes 
in die testgroep ook later in hun leven weerbaarder zouden blijken. Dat is nooit overtuigend 
aangetoond, maar als metafoor voor veel keuzes die je maakt, als individu en als groep, blijft 
de test nuttig, schreef Krugman. De kop boven zijn column was natuurlijk dat Amerika ervoor 
was gezakt. 
Ondanks dit marsmallow voorbeeld zijn we volgens Denys best in staat om een tijdje 
lockdown-achtige maatregelen vol te houden mits er een perspectief is, een “licht aan de 
horizon”. Tot zover het verhaal dat hij bij de talkshows houdt, zonder dat hij met 
oplossingen komt (tenminste in mijn herinnering, ik heb hem 2 keer genoemd in mijn 
journaal, op 5 april en 13 mei, waar hij steeds Ab Osterhaus tegen zich had. De eerste keer 
won Osterhaus, de tweede keer Denys). 
Maar in dit stuk kiest hij een andere insteek: 
Wat ons door de ‘mentale crisis’ kan helpen, denkt Damiaan Denys, is dat we ons idee 
bijstellen van wat we als ‘beloning’ beschouwen. „Vergeet het maar als je denkt dat we ooit 
weer zullen vliegen en snacken en feesten zoals we gewoon waren. Maar een beloning kun 
je ook vinden in een ander perspectief kiezen en je gedrag veranderen: minder 
individualistisch geluk najagen en maatschappelijker worden, wel contacten aanhouden, 
maar dan meer als intensere vriendschappen in kleinere kring, meer in de natuur verkeren. 
Je ziet het nu al gebeuren: we beginnen het idee van een sociale gemeenschap meer te 
waarderen. Omdat het moet.” 
 
In de Volkskrant een stuk van voormalig “Denker des vaderlands” Marli Huijer. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-kritisch-is-zit-niet-meteen-in-een-
kamp-met-trump-of-willem-engel~bb77f40f/ 
Ze vindt het allemaal heel erg wat er nu gebeurt vooral voor de jongere generatie, en de 
maatregelen vindt ze niet proportioneel. De griep van 2018 komt weer voorbij, maar ook, 
gevraagd naar de ziekenhuisopnames 
Getallen, data: hoeveel besmettingen, hoeveel ic-bedden. Alsof data ons alles vertellen. Data 
en feiten zijn neutraal, het is de interpretatie die maakt welke waarde we eraan toekennen. 
Met de cijfers van nu waren we in mei juist opgelucht, toen hadden we geen testcijfers. De 
hoeveelheid bezette ic-bedden was gelijk. 
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Hoe is het mogelijk dat je, interpretatie van cijfers benadrukkend, de cijfers van mei 
(dalende tendens) kunt vergelijken met die van nu? 
De interviewer vraagt haar welke landen het volgens haar goed doen. Gelukkig komt ze niet 
met Zweden: 
‘We kijken continu naar het buitenland, maar het is meer van hetzelfde. 
Hoe zij dan wel de oplossing ziet, een oplossing die nog nergens ter wereld is toegepast, is 
nog niet zo eenvoudig uit het verhaal te halen, maar hier wat plak- en knipwerk. 
‘Je moet dus constateren dat wij niet meer de zorg kunnen bieden die we willen bieden. Dat 
medewerkers in acute situaties mensen willen redden en die vraag niet stellen is logisch. Dat 
is ook niet aan hen. Daar moeten wij als maatschappij over praten. De vraag hoe kun je de 
zorg zo efficiënt en rechtvaardig mogelijk gebruiken – dat is een ethisch-medisch én politiek 
probleem.’ 
Medewerkers in de acute zorg maken wel degelijk keuzes als het “aanbod” groter is dan de 
vraag, ze zullen wel moeten als de grenzen zijn bereikt. Zoals een spoedeisende hulp post in 
Amsterdam die “nee” moest verkopen onlangs aan corona patiënten. 
Hoe gaat de maatschappij dat regelen, de zorg zo efficiënt en rechtvaardig mogelijk 
gebruiken? De 80 jaar van Jort Kelder is bij haar 75 geworden: 
‘Is 75 misschien óók een mooie leeftijd om te sterven, een leeftijd waarop we niet nog alles 
uit de kast moeten halen om het te verlengen? 
Ze heeft zich ermee verzoend dat ze voorlopig geen gelijk gaat krijgen: 
Ik sluit niet uit dat historici zich over 100 jaar afvragen hoe het kon dat de wereld zo in de 
greep raakte van biopolitiek, van het idee dat we zo lang en gezond mogelijk moeten leven, 
en andere waarden niet meer aan de orde waren. ‘ 
 
Van Niek kreeg ik een publicatie van ProPublica, ik had nog nooit van ze gehoord maar met 
5 Pulitzer prijzen is het een gerenommeerde nieuwsgroep. Geen vrienden van Trump zoveel 
is duidelijk in een artikel dat de teloorgang van de CDC weergeeft 
https://edition.cnn.com/videos/health/2020/10/11/coronavirus-dangers-of-trying-for-herd-
immunity-murray-data-town-hall-vpx.cnn 
Trump heeft een verwoestend effect gehad met politieke benoemingen in de top, maar er 
zijn ook operationele fouten gemaakt, waarvan de gecontamineerde testkits wel de 
belangrijkste is. Dit artikel gaat daar uitgebreid op in. 
Verder aandacht voor de aanpak van de cruiseschepen, de verwarrende rapportages van de 
ziekenhuizen mede veroorzaakt door de veel te gedetailleerde vragen die ze moeten 
beantwoorden, en de verwarring rond de schoolsluitingen. 
De naam Fauci komt in het hele lange artikel niet voor. Fauci is hoofd van het NIAID, 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, onderdeel van NIH, National Institutes 
of Health. Deze organisaties zijn meer research gericht. 
 
Ik moest wel denken aan de kritiek van Dick Bijl op de afhankelijkheid van onze instituties 
zoals het CBG en RIVM. Die zouden te veel onder invloed staan van de farmaceutische 
industrie. Het lijkt erop dat de farma industrie in de VS meer verantwoordelijkheidsbesef 
vertoont dan de regering. Pfizer komt in elk geval pas na de verkiezingen met een vaccin 
(gestuurd door Huub) 
https://www.washingtonpost.com/health/2020/10/16/vaccine-before-election-day/ 
Of is het de FDA die stand weet te houden tegen Trump: 
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The FDA in October issued guidance explaining the criteria for an emergency use 
authorization, saying a vaccine given to healthy people will be held to a higher standard 
than the typically low threshold that a medical product “may be effective” for emergency 
use. The agency put forth a requirement — despite White House objections — that vaccine 
candidates must have a minimum of two months of follow-up data on half of the 
participants in the study. 
 
Evenals in. de VS is er in Europa een versnelde procedure voor beoordeling van corona 
vaccins. Dit is het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), waar ook het 
CBG inzit, deze procedure gaat toepassen op het Astra en Pfizer vaccin. Zie de PDF van het 
Pharmaceutisch Weekblad (PW) van deze week. Met de column van Jaap Dik er gratis bij. 
Nog even de NRC vaccin tracker erbij gehaald voor het Pfizer / BioNTech vaccin 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-
a4010139 
 
Van Huub een nuttige link naar een Washington Post artikel waarin uitgebreid wordt 
ingegaan op mond(neus)maskers. 
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/09/30/mask-guidelines-covid-
faq/?arc404=true 
In Nederland heeft zaterdagavond “Kassa” een test gedaan, de KN95 was OK, de rest deed 
weinig. Het masker (patroon) van het ministerie VWS was het slechtst. De test komt na 27 
minuten: 
https://www.npostart.nl/kassa/17-10-2020/BV_101401087 
 
Het enige antivirale middel dat wat tegen corona leek te doen, remdesivir, lijkt een vroege 
dood te sterven. Met een aantal andere middelen (HCQ, lopinavir/ritonavir en interferon 
lijkt het niets te doen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/corona-medicijnen-blijken-niet-effectief-voor-
ernstig-zieke-patienten-a4016321 
Ondanks veel onderzoek is het ook voor influenza niet echt gelukt een antiviraal middel te 
vinden. Tamiflu helpt maar marginaal. Hier een plaatje van een middel dat in de jaren zestig 
is ontdekt, maar nu alleen nog bij sommigen vormen van Parkinson wordt gebruikt: 
Symmetrel, werkzame stof amantadine 
 

 
 
  

https://www.washingtonpost.com/health/2020/09/22/fda-covid-vaccine-approval-standard/?itid=ap_carolyny.%20johnson&itid=lk_inline_manual_18
https://www.washingtonpost.com/health/2020/10/06/coronavirus-vaccine-fda-standards/?itid=ap_carolyny.%20johnson&itid=lk_inline_manual_18
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-a4010139
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/28/volg-de-wereldwijde-race-naar-een-vaccin-a4010139
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/09/30/mask-guidelines-covid-faq/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/09/30/mask-guidelines-covid-faq/?arc404=true
https://www.npostart.nl/kassa/17-10-2020/BV_101401087
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/corona-medicijnen-blijken-niet-effectief-voor-ernstig-zieke-patienten-a4016321
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/corona-medicijnen-blijken-niet-effectief-voor-ernstig-zieke-patienten-a4016321
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Coronajournaal 18-20 oktober 
 
Van mijn nicht Karin Schouwenburg kreeg ik een interessante link naar een artikel uit The 
Guardian 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/how-do-pandemics-end-in-
different-ways-but-its-never-quick-and-never-neat 
Er blijkt 2 weken geleden een “Great Barrington Declaration” te zijn opgesteld en 
ondertekend door een hele reeks wetenschappers dat mij doet denken aan de 
“brandbrieven” van de kritische artsen hier, maar dan zonder de gekkigheid van discussie 
over de PCR test, verplichting van vaccinatie, de eed van Hippokrates en discussie of het nu 
wel of niet voldoet aan de WHO pandemie indeling. 
Hier een eerder artikel uit The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/scientists-call-for-herd-immunity-covid-
strategy-for-young 
en hier de website met de “declaration” 
https://gbdeclaration.org/ 
 De gedachtes achter de declaration zijn niet nieuw. Allereerst de bescherming van de 
“vulnerables” 
Adopting measures to protect the vulnerable should be the central aim of public health 
responses to COVID-19. By way of example, nursing homes should use staff with acquired 
immunity and perform frequent PCR testing of other staff and all visitors. Staff rotation 
should be minimized. Retired people living at home should have groceries and other 
essentials delivered to their home. When possible, they should meet family members outside 
rather than inside. A comprehensive and detailed list of measures, including approaches to 
multi-generational households, can be implemented, and is well within the scope and 
capability of public health professionals. 
Zodat de rest van de bevolking “ongestoord” verder kan 
Those who are not vulnerable should immediately be allowed to resume life as normal. 
Simple hygiene measures, such as hand washing and staying home when sick should be 
practiced by everyone to reduce the herd immunity threshold. Schools and universities 
should be open for in-person teaching. Extracurricular activities, such as sports, should be 
resumed. Young low-risk adults should work normally, rather than from home. Restaurants 
and other businesses should open. Arts, music, sport and other cultural activities should 
resume. People who are more at risk may participate if they wish, while society as a whole 
enjoys the protection conferred upon the vulnerable by those who have built up herd 
immunity. 
Deze declaration is ondertekend door een flink aantal experts op verschillende terreinen, 
inclusief psychologie en wiskunde. Lezers worden opgeroepen deze “declaration” mede te 
tekenen 
 
Als reactie is in The Lancet is een stuk verschenen waarin een tegengesteld initiatief wordt 
beschreven 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext 
en wordt ook verwezen naar een declaration, ondertekend door nog meer experts dan de 
declaration hierboven. 
https://www.johnsnowmemo.com/ 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/how-do-pandemics-end-in-different-ways-but-its-never-quick-and-never-neat
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/how-do-pandemics-end-in-different-ways-but-its-never-quick-and-never-neat
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/scientists-call-for-herd-immunity-covid-strategy-for-young
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/scientists-call-for-herd-immunity-covid-strategy-for-young
https://gbdeclaration.org/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
https://www.johnsnowmemo.com/
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The arrival of a second wave and the realisation of the challenges ahead has led to renewed 
interest in a so-called herd immunity approach, which suggests allowing a large uncontrolled 
outbreak in the low-risk population while protecting the vulnerable. Proponents suggest this 
would lead to the development of infection-acquired population immunity in the low-risk 
population, which will eventually protect the vulnerable. This is a dangerous fallacy 
unsupported by scientific evidence. 
Any pandemic management strategy relying upon immunity from natural infections for 
COVID-19 is flawed. Uncontrolled transmission in younger people risks significant 
morbidity(3) and mortality across the whole population. In addition to the human cost, this 
would impact the workforce as a whole and overwhelm the ability of healthcare systems to 
provide acute and routine care. 
Opvallend is dat ik in NRC en Volkskrant niets heb kunnen vinden over beide “declarations”. 
 
De John Snow waaraan het memorandum zijn naam ontleent is een begrip in de wereld van 
de medische geschiedenis, omdat hij door statistisch onderzoek het verband legde tussen 
een cholera infectie en een met cholera geïnfecteerde waterput. Brononderzoek in 1854, in 
de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. De plaatjes bij het artikel in the Guardian 
komen uit die tijd. 
Waarom in het artikel zo de nadruk wordt gelegd op het cholera vaccin, 30 jaar later 
ontwikkeld weet ik niet, want de introductie van zuiver water wordt gezien als de 
belangrijkste bijdrage aan onze huidige lange levensduur. Op de tweede plaats komen 
vaccins, dat dan weer wel. 
John Snow wordt gezien als de grondlegger van de epidemiologie. 
 
Van Huub kreeg ik een Elsevier artikel geschreven door Bram Hahn, “Kwetsbaren 
afschermen? Een bedrieglijke strategie”. Het Red Team tegen Jort Kelder, maar ook Marli 
Huijer, en het is duidelijk uit de titel waar Bram Hahn staat. Wat ik niet begrijp is dat hij Rudi 
Westendorp in het kamp-Jort Kelder plaatst, dat lijkt mij een (voor hem zeldzame) misser. 
Ook van Huub een artikel in het FD hoe het nu verder moet, in 5 thema’s. Dit is de laatste 
5. Blijf het uitleggen 
Voor die gedragsverandering is heldere communicatie essentieel, zegt Julia van Weert, 
hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. ‘Mensen moeten begrijpen wat er van ze 
verwacht wordt en waarom. Ook moeten maatregelen consistent zijn en rechtvaardig 
voelen. Dat is de afgelopen tijd nogal eens misgegaan.' Help mensen vervolgens bij het 
volhouden van het gedrag door de omgeving zo in te richten dat afstand houden vanzelf 
gaat en positieve voorbeelden te laten zien. 'De sociale norm is daarbij belangrijk: als 
anderen iets doen, doe je al snel mee.' En blijf de boodschap herhalen. 'Dat is deze zomer 
veel te weinig gebeurd. Bestuurders willen liever niet op angst sturen, maar je moet wel op 
een manier levendig houden dat er iets aan de hand is.’ Daarnaast moeten we erop blijven 
letten dat we iedereen bereiken, zegt Baidjoe. 'Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in 
Nederland, die kijken echt niet naar de persconferenties. In uitbraken komen de mensen die 
zwak staan of niet bereikt worden pas in beeld als ze op de ic liggen. Blijf ook op lokaal 
niveau in gesprek met maatschappelijke organisaties, leg het beleid uit en luister naar de 
zorgen. Communiceren is niet alleen zenden, maar een dialoog aangaan met de 
samenleving. Daar zijn vaak goeie oplossingen voor problemen te vinden.' 
Het artikel uit Elsevier en ook dat uit het FD heb ik gecombineerd in een PDF. 
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Het scheelde niet veel maar Rotterdam is nu Amsterdam voorbij als stad met de meeste 
besmettingen op een dag (zondag). Van Mart van Lieburg kreeg ik een Email die een 
ErasmusMC hoogleraar naar zijn medewerkers stuurde. Zo te zien zal hij niet blij zijn met de 
Great Barrington declaration 
 
Dear colleagues, 
The daily figures of Corona infected persons has reached a new height, and Rotterdam is in 
absolute and relative terms certainly a hotspot. In the past two weeks I have walked around 
in Rotterdam and observed the amazing behaviour of completely filled restaurants and 
terraces, and busy shops, all without much social distancing. 
The contact tracing is limited in identifying the source of the transmission, but work is 
certainly an important environment. Hence, we need to be extremely careful. The Erasmus 
MC policy for research and education is that everyone is requested to work from home, and 
visits to Erasmus MC are only possible when you need specific equipment, software etc for 
your research activities. For MGZ this implies that you can ask for permission to visit MGZ for 
1 or 2 days per week, in case you urgently need to use, for example, R of NVivo. Please send 
me an email. After permission you are requested to register your attendance in our 
spreadsheet. 
Last Saturday, the newspaper NRC wrote an interesting article about the expected future 
development of the pandemic, with a nice figure introduced as the Erasmus model. Luc and 
Sake were interviewed, and their message is clear: we will not get rid of this pandemic very 
soon unfortunately. 
The uncertainty about what to expect in the near future is certainly not good for our mental 
health. I sincerely hope that we can support each other in these challenging times. 
Stay healthy, and care for each other, 
 
Lex 
  
  With kind regards, 
  
  Prof Dr Alex Burdorf 
  Head Department of Public Health 
  Department of Public health 
 
Even gezocht naar het artikel in de NRC van “Luc en Sake”, hier is het 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/doormodderen-naar-de-volgende-golf-a4016385 
Hun model, van teugels aanhalen en weer laten vieren, gaat wel uit van een zekere 
groepsimmuniteit maar dat gaat dan wel op zijn snelst zo’n 3 jaar duren 
Het lichtpuntje van elke golf, stelt De Vlas, is dat je in de golf daarna de teugels wat minder 
strak aan hoeft te trekken omdat er wat extra groepsimmuniteit is opgebouwd – de klap 
komt daardoor minder hard aan. Op een gegeven moment – misschien al na de derde golf, 
blijkt uit modelberekeningen van De Vlas en Coffeng – kun je de maatschappij weer redelijk 
normaal laten draaien met „minimale interventies”. Maar daarin werd uitgegaan van golven 
die langzaam zouden verlopen, terwijl het aantal besmettingen nu sneller oploopt. Daardoor 
zijn waarschijnlijk meer golven nodig. Door betere behandelingen is de zorgcapaciteit wel 
wat groter, maar ook dan duurt het lang voordat er nauwelijks maatregelen meer nodig zijn: 
zo’n duizend dagen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/doormodderen-naar-de-volgende-golf-a4016385
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Voorspellen is moeilijk, in dit model is, voor zover ik dat kan zien, geen rekening gehouden 
met een vaccin. Dat effect is onzeker natuurlijk, maar wat op korte termijn zal bijdragen 
naar minder strenge maatregelen zijn de nieuwe sneltests die er nu echt aan zitten te 
komen. Wat dat betreft ben ik het helemaal eens met Jaap Goudsmit 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/geen-twijfel-sneltesten-geven-ons-snel-meer-
vrijheden-a4016332 
Maar wat hij in dit stuk te zeggen heeft is volgens mij algemeen bekend. En nu een paar 
commissies optuigen lijkt mij overbodig, we weten toch wat we aan de PCR test en de 
Abbott sneltest hebben? 
Het doel van de GGD’s en de artsen en ziekenhuizen is om positieven op te sporen met de 
PCR-test of een equivalent daarvan. Het doel van sneltesten moet zijn om negatieve 
personen vrije toegang te geven. De maatschappij vraagt om deze duidelijkheid. Ik stel voor 
dat een kleine commissie van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, de 
Sociaal-Economische Raad en de Gezondheidsraad gezamenlijk hierover binnen de komende 
vier weken een uitspraak doet. Een even kleine commissie van de Inspectie Volksgezondheid 
en Jeugd en het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen kan zich binnen diezelfde 
termijn uitspreken over welke test voor welk doel het geschiktst is: de test voor 
besmettelijkheid vs. de test voor besmetting. Laten we dit snel organiseren. 
Van Jep de Bie een link naar een sneltest waarbij een microscoop aan te pas komt 
https://www.ox.ac.uk/news/2020-10-15-oxford-scientists-develop-extremely-rapid-
diagnostic-test-covid-19 
 
In de Volkskrant een podcast met een overzicht van actuele en minder actuele zaken. Voor 
wie in bijna 40 minuten een goed overzicht wil horen: 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/corona-
special-de-meest-gestelde-vragen-met-de-nie/ 
Van de zaken die een tijd geleden speelden, kwam o.a. het roken voorbij. Wie in het 
ziekenhuis dreigde opgenomen te worden vreesde dat roken een contra-indicatie zou zijn 
zodat maar weinig patiënten dit eerlijk opbiechtten. 
Het Nederlandse onderzoek dat HCQ minder ic opnames zou opleveren heeft weinig 
aandacht gekregen in de Volkskrant omdat het wel heel erg “observationeel” was. En dat 
asymptomatische besmettingen maar weinig voorkomen werd geïllustreerd met de wijze 
waarop Kluytmans in het Amphia ziekenhuis besmettingen wist te voorkomen (personeel 
ook bij geringe klachten thuishouden). 
 
In de Volkskrant een verhaal over herinfectie. Komt vaker voor dan ik dacht 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/na-een-paar-maanden-weer-corona-hoe-kan-
dat~bf1dcc65/ 
Maar toch niet alarmerend: 
De grote vraag, vinden kenners, is hoe vaak de herinfecties precies plaatsvinden. Aan de ene 
kant: het zijn er vast meer dan we weten, want gevallen als die van Louis worden niet 
geregistreerd. Maar aan de andere kant: ook in de onderzoeken lopen de opnieuw 
geïnfecteerden de deur nu niet direct plat. ‘Het lijkt erop dat we te maken hebben met een 
verschijnsel dat wel voorkomt, maar toch betrekkelijk zeldzaam is’, zegt Murk      
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/geen-twijfel-sneltesten-geven-ons-snel-meer-vrijheden-a4016332
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/geen-twijfel-sneltesten-geven-ons-snel-meer-vrijheden-a4016332
https://www.ox.ac.uk/news/2020-10-15-oxford-scientists-develop-extremely-rapid-diagnostic-test-covid-19
https://www.ox.ac.uk/news/2020-10-15-oxford-scientists-develop-extremely-rapid-diagnostic-test-covid-19
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/corona-special-de-meest-gestelde-vragen-met-de-nie/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/ondertussen-in-de-kosmos/corona-special-de-meest-gestelde-vragen-met-de-nie/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/na-een-paar-maanden-weer-corona-hoe-kan-dat~bf1dcc65/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/na-een-paar-maanden-weer-corona-hoe-kan-dat~bf1dcc65/
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Coronajournaal 21 oktober 
 
Het glas is halfvol of het glas is halfleeg. Je kunt op verschillende manieren naar gegevens 
kijken, zoals naar de cijfers van de corona pandemie in Nederland. De optimistische kijk 
komt dit keer van Louis Verschoor, althans dat maak ik op uit zijn vragen. 
Ik stel mijzelf (als niet-deskundige) een paar vragen, die ik graag met je deel: 
1. Waarom krijgen wij nog steeds zo'n negatief geladen boodschap als uit de grafieken 
achter het corona dashboard blijkt dat de laatste week het aantal doden, ziekenhuis 
opnamen en pos geteste personen/100.00 daalt en de IC opnamen een plateau hebben 
bereikt? 
2. Waarom geeft de overheid/RIVM niet aan op basis van welk criterium gesproken kan 
gaan worden van het einde van de epidemie? Vgl grenswaarde griep epidemie 57 bij de 
huisarts gemelde gevallen/100.00. Volgens het dashboard bewegen de getallen voor Covid-
19 zich al langere tijd rond de 25/100.000 
 
Hier mijn antwoord 
ook ik ben geen deskundige, hoewel, als ook de epidemiologen rollebollend over straat gaan 
dan is niemand een deskundige (of iedereen). 
Wat betreft je eerste vraag ben ik benieuwd waar jij de gegevens hebt gevonden van 
dalende ziekenhuisopnames en positief geteste personen, en het ic plateau. Wat betreft de 
ziekenhuisopnames en de ic hier de cijfers van de laatste RIVM wekelijkse rapportage, op 
pag 50 staat: 

 
Deze cijfers komen van de Stichting NICE, en zijn nogal afwijkend van de GGD cijfers die ook 
in dit wekelijkse rapport staan (pagina 4). Ook in het aantal positief geteste personen per 
100.000 zie ik nog geen daling, op 20 oktober 47, een week daarvoor, op 13 oktober 42,3. 
Omdat dit getal gevoelig is voor het aantal personen dat je test, is het percentage positief 
ten opzichte van het totaal een goede maat en ook die is afgelopen week nog gestegen. Wel 
lijkt de laatste paar dagen een plateau bereikt maar dat mag ook wel na de maatregelen. 
De sterfgevallen volg ik niet zo, die zijn laag door betere zorg in de verpleeghuizen, betere 
behandeling in de ziekenhuizen en risicogroepen die voorzichtig zijn. 
Wat betreft je 2de vraag: Ik ben niet zo goed op de hoogte van de definitie voor een 
griepepidemie, maar hier heb ik wat gevonden. 
Als twee weken achter elkaar meer dan 58 mensen op de 100.000 griepachtige 
verschijnselen hebben, en 10 procent daarvan heeft het influenzavirus, dan is er sprake van 
een griepepidemie. 
In werkelijkheid gaat het dus om 6 op de 100.000 ook echt bevestigde griepgevallen. 
Ik verwacht dat wat corona betreft, het aantal nieuwe gevallen zo ver omlaag moet dat het 
bron- en contact onderzoek weer volledig operationeel is. En dat de intensieve monitoring 
zoals we die nu hebben nog wel een aantal jaren zal blijven. 
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Louis mailde terug dat hij de meevallende cijfers had gevonden in het Dashboard, en 
inderdaad lijkt er een dalende lijn te zijn met name in het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames. De getallen zijn van NICE dus in principe betrouwbaar 

 
Er staat dan wel 
Let op: Hoewel ziekenhuizen proberen om COVID-19 patiënten snel te registreren, is het 
aannemelijk dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de aantallen van de 
afgelopen dagen meestal nog onvolledig. 
 
Ab Osterhaus heeft dezelfde cijfers maar interpreteert deze toch anders, bij Op1, gesteund 
door Ginny Mooy van het Red Team (had nog niet van haar gehoord). 
https://twitter.com/op1npo/status/1318657416335118337 
Pleidooi van Osterhaus voor totale lockdown van 4 weken, dan zou het virus vrijwel weg 
zijn. Wat een totale lockdown zou inhouden was mij niet duidelijk, in elk geval wel sluiting 
van de scholen. 
Osterhaus wist zeker dat als we het nu niet doen dat het dan in december zeker nodig zou 
zijn. 
Het lijkt mij nog te vroeg om de effecten van met name sluiting van de horeca, nu 1 week 
geleden in te kunnen schatten. Ik denk terug aan wat Arnold Bosman een tijdje terug bij 
Nieuwsuur bracht, dat de gedeeltelijke lockdown zoals we die nu hebben, met een 
geschatte R=0,9, het aantal besmettingen terugbrengt met de helft in 17 dagen terwijl met 
meer maatregelen een R=0,75 mogelijk is met een “halfwaardetijd” van ca 8 dagen (ik doe 
dit uit mijn herinnering). 
Ik zou zeggen laten we even een week wachten voordat we de scholen sluiten. 
 
De cijfers van vandaag geven weer een forse stijging van het aantal besmettingen en lijken 
Ab Osterhaus gelijk te geven. Maar het zou ook kunnen dat dit een gevolg is van de “orgie” 
van afgelopen dinsdag, want wat er op het Plein in Den Haag vorige week dinsdag gebeurde 
zal niet uniek zijn geweest. 
De beste “tool” om de ontwikkelingen te volgen is volgens mij (maar ik geef hem graag voor 
een betere) de bdd corona locator met het leeftijdsstaatje: 
https://www.bddataplan.nl/corona/ 
 

https://twitter.com/op1npo/status/1318657416335118337
https://www.bddataplan.nl/corona/
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De laatste keer dat ik deze liet zien was begin augustus. De kracht van dit staatje is dat het 
niet uitgaat van de testdatum, maar de datum waarop de eerste ziekteverschijnselen zich 
voordeden. Mensen wachten soms voordat ze zich laten testen en/of moeten soms dagen 
wachten voor ze zich kunnen laten testen, dus geeft dit een beter beeld. Betekent ook dat 
met name de getallen van week 0 niet realistisch zijn, die gaan nog flink omhoog. 
Wat hier wel duidelijk is dat de oudere leeftijdsgroepen met een “inhaalactie” bezig zijn, 
wat tot uiting komt in de gemiddelde leeftijd van (laagste) 36,2 naar ca 42, wat mede de 
flinke toename in ziekenhuisopnames verklaart. 
 
Het boevengilde heeft het lastig nu er weer veel wordt thuisgewerkt. Het aantal inbraken is 
fors gedaald zodat ook zij meer moeten thuiswerken. Dat heb ik gemerkt toen ik vanmorgen 
een SMS kreeg van de “belastingdienst” met de dringende suggestie om 411,91 euro over te 
maken omdat anders de dag daarop beslag zou worden gelegd. Het zag er tamelijk 
realistisch uit hoewel het mij vreemd leek dat er ook BTW werd geheven. Na gecontroleerd 
te hebben belde ik voor de zekerheid de belastingdienst en inderdaad, malafide SMS, de 
belastingdienst zal nooit per SMS invordering vragen. Wel altijd goed om de belastingdienst 
te bellen want ik kreeg het verzoek de gegevens inclusief telefoonnummer en de “link” door 
te geven. De belastingdienst heeft daar een speciaal Email adres voor. 
 
Via Science Media Centre kom ik op een artikel dat de risico’s in kaart brengt bij een corona 
besmetting door een relatie te leggen tussen de diverse risico factoren en 
ziekenhuisopname/sterfte: 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3731 
Het is een verdere verfijning van zeker 2 eerdere artikelen die ik al eens heb gerefereerd. 
Het is gebaseerd op 1205 huisartspraktijken met in totaal 6 miljoen patiënten. 
Het is van een verbazende detaillering, alleen al de typen kankerbehandeling: 

- Active chemotherapy 
- Radical radiotherapy for lung cancer 
- Blood/bone marrow cancer at any treatment stage 
- Immunotherapy or continuing antibody treatment 
- Targeted cancer treatments that affect immune system (PARP inhibitor or PKI) 
- Bone marrow or stem cell transplant in previous 6 months or remain on 

immunosuppression 
Dit verhaal heeft geleid bij Science Media Centre tot heel verschillende reacties. 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-new-risk-tool-developed-to-
predict-a-persons-risk-of-being-admitted-to-hospital-and-dying-from-covid-19/ 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3731
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-new-risk-tool-developed-to-predict-a-persons-risk-of-being-admitted-to-hospital-and-dying-from-covid-19/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-new-risk-tool-developed-to-predict-a-persons-risk-of-being-admitted-to-hospital-and-dying-from-covid-19/
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Het is niet geschikt als voorspeller of iemand met bepaalde risico’s ook werkelijk in het 
ziekenhuis terecht komt en/of sterft, dat is zeker ook afhankelijk van bijvoorbeeld gedrag 
(afstand houden bijvoorbeeld). Een expert maakt deze vergelijking: 
“Using this model to predict which individuals in the general population are going to die of 
COVID is a bit like predicting who is going to get pregnant without including in the model 
any information about whether they had sex and whether they used birth control.” 
Maar het is wel bruikbaar om uit te maken of en in welke mate iemand tot een risicogroep 
behoort 
“This result provides support for the concept of targeted shielding. The contribution of 
shielding to reducing the public health burden of COVID-19 so far is thought to have been 
quite low. This is because only a small fraction of people are in the ‘extremely vulnerable’ 
category and they account for only a small fraction of cases. To lower the death rate 
substantially on the basis of age more than 20% of the population would need to shield. This 
new study suggests that could be reduced to just 5% using more complete knowledge of risk 
factors. If ways could be found to protect this 5% – such as regular testing of their closest 
contacts – then this could make a substantial difference to the public health burden of 
COVID-19. 
Maar het is de vraag of zo’n verfijnde tool echt noodzakelijk is 
Given that the single strongest risk factor is age this can be accomplished looking at basic 
demographics in any region.” 
 
Broer Huub kreeg ongevraagde post 

 
In een oplage van 1 miljoen (?) schijnt dit blaadje gedrukt 
te zijn. Het blijkt een initiatief van van Wolferen te zijn, 
bekend complotdenker, oud-journalist van de NRC en hij 
schijnt zelfs hoogleraar journalistiek geweest te zijn. Voor 
120 euro kan men zich abonneren voor een jaar. 
Hier is de website. 
https://gezondverstand.eu/ 
 
Hier een artikel uit de Volkskrant met achtergrondinfo 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-en-
wat-zit-er-achter-het-blad-gezond-verstand-met-de-
echte-waarheid-over-corona-en-9-11~bd35de5d/ 
 
Stichting vaccinvrij is blij met dit initiatief 
https://stichtingvaccinvrij.nl/nieuw-tijdschrift-met-

hoofdredacteur-karel-van-wolferen-gezond-verstand/ 
 
  

https://gezondverstand.eu/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-en-wat-zit-er-achter-het-blad-gezond-verstand-met-de-echte-waarheid-over-corona-en-9-11~bd35de5d/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-en-wat-zit-er-achter-het-blad-gezond-verstand-met-de-echte-waarheid-over-corona-en-9-11~bd35de5d/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-en-wat-zit-er-achter-het-blad-gezond-verstand-met-de-echte-waarheid-over-corona-en-9-11~bd35de5d/
https://stichtingvaccinvrij.nl/nieuw-tijdschrift-met-hoofdredacteur-karel-van-wolferen-gezond-verstand/
https://stichtingvaccinvrij.nl/nieuw-tijdschrift-met-hoofdredacteur-karel-van-wolferen-gezond-verstand/
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Coronajournaal 22–25 oktober 
 
Goed nieuws voor Janssen Vaccines, de klinische studies zijn weer opgestart, en hetzelfde 
geldt voor Astra Zeneca, waarvan de klinische studies in de VS waren opgeschort. 
https://www.nytimes.com/2020/10/23/health/covid-vaccine-astrazeneca-johnson-and-
johnson.html 
In dit stuk wordt niet ingegaan waarom de studie van Janssen was gestopt maar anonieme 
bronnen hebben het over een beroerte. Wat zeker niet aan het vaccin hoeft te liggen, 
vooral wanneer in het geval van Janssen je ook oudere patiënten in de test hebt. Wat ik 
ervan heb begrepen is dat ook gekeken is naar bijwerking patronen van een soortgelijk 
vaccin van Janssen dat al 100.000 keer is toegediend. Ik neem aan dat dat het ebola vaccin 
is. 
 
Een overzichtsartikel van Maarten Keulemans in de Volkskrant over vaccins: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-vaccins-komen-eraan-dit-zijn-de-
kanshebbers~b0dfe0bd/ 
Het is wat sappiger geschreven dan de NRC vaccin tracker, maar minder uitgebreid. Er 
worden 9 vaccins behandeld die alle een bijnaam hebben gekregen. Zo heet het Russisch 
vaccin “de opschepper”, en het vaccin van Pfizer/BioNtech het “ijskonijn” (omdat dit vaccin 
bij minus 70 graden bewaard moet worden). 
Hoewel het Astra vaccin als bijnaam “koploper” krijgt, lijkt het Pfizer “ijskonijn” toch de 
meeste kans te maken als eerste de eindstreep te halen ook omdat Astra vertraging heeft 
opgelopen door de bijwerking(en ).Bij Nieuwsuur vrijdagavond was CBG baas Ton de Boer 
degene die ook het Pfizer vaccin als eerste tipte. 
 
Ik heb geprobeerd nog wat meer over dit BioNTech vaccin, gebaseerd op mRNA te 
achterhalen maar dat viel nog niet mee. Op de website van het bedrijf staat dat in 2018 een 
samenwerking is begonnen met Pfizer, met als doel een influenza vaccin. Nu dus met 
nadruk op een corona vaccin. Ook is er in 2020 een samenwerking gekomen met Fosun uit 
China 
https://biontech.de/covid-19 
Ik ben op zoek gegaan naar het productieproces van BioNTech, vind ook wel iets maar het 
blijkt dat mijn basiskennis van DNA en RNA behoorlijk tekortschiet. Ik heb eerder in mijn 
journaal artikelen over mRNA genoemd (18 mei) maar om eerlijk te zijn heb ik die maar 
matig zelf bekeken. Het eerste artikel dat ik toen noemde was 
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0159-8 
Het geeft een goed overzicht van het totale productieproces en is niet al te ingewikkeld. . 
Voor de aanmaak van het mRNA wordt gebruik gemaakt van plasmiden. Dit zijn 
cirkelvormige DNA strukturen die zelfstandig in bacteriën voorkomen, genetisch 
gemodificeerd kunnen worden en al uitgebreid worden gebruikt voor aanmaak van 
complexe eiwitten zoals insuline. Vaak wordt hiervoor E.coli gebruikt, zie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasmid 
De kunst is om dat onderdeel van het corona virus te vinden dat de meest effectieve reactie 
oplevert van het immuunsysteem, en dat dan in te bouwen in het plasmide DNA . Gekeken 
wordt dan naar de “spike”, en wel het onderdeel dat koppelt met de cel (RBD: Receptor 
Binding Domain). Daarvan zijn 3-dimensionale plaatjes van: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5 

https://www.nytimes.com/2020/10/23/health/covid-vaccine-astrazeneca-johnson-and-johnson.html
https://www.nytimes.com/2020/10/23/health/covid-vaccine-astrazeneca-johnson-and-johnson.html
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-vaccins-komen-eraan-dit-zijn-de-kanshebbers~b0dfe0bd/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-vaccins-komen-eraan-dit-zijn-de-kanshebbers~b0dfe0bd/
https://biontech.de/covid-19
https://www.nature.com/articles/s41541-020-0159-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasmid
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5
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Aan de bijbehorende genetische code kan dan naar keuze een onderdeel worden ingevoerd 
die ervoor zorgt dat het door het plasmide geproduceerde mRNA zichzelf kan 
vermenigvuldigen (Self-amplying mRNA (saRNA), dit in tegenstelling tot non-amplifying, 
naRNA). 
Het mRNA is dan in principe klaar, maar er moet nog buiten het plasmide om, nog een 
“kop” en “staart” aangezet worden, bijvoorbeeld enzymatisch. Uit het eerste Nature artikel: 

 
 
UTR betekent UnTranslated Region, code die niet wordt afgelezen maar wel belangrijk voor 
het functioneren. 
Ik wist wel dat DNA en RNA zijn opgebouwd uit de coderende 4 nucleïnezuren, met de 
suiker ribose als “backbone” (Ribose geeft de R van RNA). Wat ik niet wist is dat er zowel 
van de nucleïnezuren als de ribose, varianten bestaan die invloed kunnen hebben op 
bijvoorbeeld de stabiliteit, en weerstand tegen afbraakprocessen in het lichaam. Zo is 
modRNA de afkorting voor de ribose (suiker) modificatie, en heeft het Amerikaanse 
Moderna daar zijn naam aan te danken. 
 
Terug naar de site van BioNTech waar ik de informatie vond over het vaccin: 

 
RBD, modRNA en saRNA heb ik hierboven genoemd. 
Uridine-containing mRNA (uRNA) is wat vreemd, uracil met ribose is uridine, een normaal 
bestanddeel van RNA. Waarschijnlijk is hier pseudo-uridine bedoeld. 
Lipid nanoparticles (LNPs) is de formulering die gebruikt wordt om het mRNA in de cel te 
krijgen (ik dacht dat het hier gaat om de lymfklier cel). 
 
Nu er weer vogelgriep is gesignaleerd en alle pluimvee binnen moet blijven lijkt het me goed 
om stil te staan bij de diverse soorten griep. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-
commercieel-gehouden-pluimvee 
In dit bericht is sprake van de H5N8 variant, hierbij een toelichting. 
Evenals bij corona is een belangrijke factor de eiwitten aan de buitenkant (“stekels” of 
spikes) die ervoor zorgen dat het virus de cel kan binnendringen. Deze stekels hebben de 
eigenschap dat ze bloedcellen kunnen doen samenklonteren, en heten daarom 
haemagglutinine (haem van bloed, agglutinine van samenklonteren). Als afkorting H of HA. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee
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Daarnaast maakt het influenzavirus een eiwit (enzym), neuraminidase (afkorting N) dat 
ervoor zorgt dat de virussen die zich in de cel hebben vermeerderd de cel weer uitkomen. 
Er zijn 3 hoofdgroepen influenza, A,B,C. 
C kunnen we laten voor wat het is, dat levert geen problemen op. 
B was altijd minder problematisch, minder mutaties, in het vaccin kwam tot voor enkele 
jaren maar 1 stam voor, terwijl voor de A altijd 2 stammen in het vaccin zaten. Dat is nu 
veranderd omdat gebleken is dat ook de B stam sterker muteert dan gedacht. Van een 
trivalent vaccin hebben we nu een quadrivalent. 
Met name de A stam komt veel voor in het dierenrijk. Het ingewikkelde is dat binnen die A 
stam er nog vele variaties mogelijk zijn. Voor de haemagglutinine zijn dat er nu 18, 
aangeduid met H1 t/m H18, voor de neuraminidase N1 t/m N11. Op deze website zijn de 
diverse types te zien met indicatie van de diersoort waarin ze voorkomen. 
https://www.cdc.gov/flu/other/animal-
flu.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fother%2Ftransmission.h
tml 
(ik merk nu dat mijn kennis niet meer up to date was. Ik heb diverse lezingen gegeven over 
het influenza vaccin en ik kwam nooit verder dan H15. Er zijn dus nog een paar gevonden. 
Niet toevallig misschien dat H17 en H18 bij vleermuizen zijn gevonden, die zijn na SARS in de 
belangstelling gekomen). 
Het vogelgriep virus dat nu de sterfte bij zwanen veroorzaakt is dus van het type H5N8 en 
het is de vraag of mensen hier ziek van kunnen worden. In de tabel van de CDC staat dat 
zowel H5 als N8 bij de mens kan voorkomen. Maar van H5 is in elk geval nooit aangetoond 
dat er besmetting van mens tot mens plaatsvindt. 
 
Sinds jaar en dag zitten in de vaccins voor de A stam de H1 en H3, verantwoordelijk voor de 
Spaanse griep (1918), de Aziatische griep (1956) en de HongKong griep (1967). Die H1 en H3 
geven weer variaties, de Mexicaanse griep (2009) was de H1, en viel achteraf (daarom?) 
mee. 
Daarvoor, in 1998 hadden we de vogelgriep (H5) die in HongKong behalve een aantal 
mensen het leven kostte (en alle kippen). Mensen raakten wel geïnfecteerd door kippen 
maar gaven het virus niet door. 
Toch zijn er pandemische vaccins ontwikkeld en geregistreerd op basis van H5N1 virus. Ik 
heb al wel eens vermeld dat deze pandemische vaccins een conserveringsmiddel 
(thiomersal) hadden, voor de multidose toepassing, en vaak een adjuvans zodat met lagere 
dosis toch een voldoende werking wordt gerealiseerd. 
Deze pandemische vaccins zijn snel aan te passen voor een andere stam, hoewel 
griepvaccins die op basis van broedeieren worden geproduceerd, op 2 manieren in de 
problemen kunnen komen. Bij een pluimveepandemie kan een vervoersverbod voor 
broedeieren de productie verhinderen, en het virus kan ook zo pathogeen voor het kuiken 
in de dop zijn dat het overlijdt voordat er veel virus is geproduceerd. Ook moeten er meer 
voorzorgsmaatregelen voor het personeel worden genomen wanneer het een sterk 
pathogene stam betreft (verhoging van de BSL: BioSafety Level). 
Bij een pandemie zijn dus de vaccinproducenten die geen gebruik maken van broedeieren in 
principe in het voordeel. In de praktijk valt dat echter tegen, omdat enerzijds vaak toch 
productie met broedeieren mogelijk is (ontheffing vervoersverbod broedeieren) en door 
verminderen van pathogeniteit bij het kuiken- in- de dop: door recombinant technieken de 

https://www.cdc.gov/flu/other/animal-flu.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fother%2Ftransmission.html
https://www.cdc.gov/flu/other/animal-flu.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fother%2Ftransmission.html
https://www.cdc.gov/flu/other/animal-flu.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fother%2Ftransmission.html
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“stekels” overzetten op een niet-pathogene influenza stam). En de productie op gekweekte 
cellen blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht, zoals we ook in Weesp hebben gemerkt. 
 
De ophokplicht doet me denken aan 2003 toen Nederland de ernstigste vogelgriep uitbraak 
in de geschiedenis had op pluimveebedrijven, met ruim 20 miljoen gedood pluimvee. De 
variant was toen H7N7, en er werd een vervoersverbod ingesteld, ook voor broedeieren, 
voor de hele Veluwe. Toen de productie in Weesp voor het griepvaccin in gevaar dreigde te 
komen hebben we alles in het werk gesteld om een ontheffing te krijgen. Ik herinner me dat 
ik met collega Bram Palache ben afgereisd naar Den Haag waar een delegatie van zowel 
VWS als Landbouw ons verhaal aanhoorde. We hadden Osterhaus, die toen adviseur was, 
meegenomen. Het ging om een afweging van het belang van Landbouw ten opzichte van 
Volksgezondheid. Ik zal niet precies de discussie weergeven, maar uiteindelijk kregen we de 
ontheffing. Osterhaus was daarbij een belangrijke factor. 
Ik kende het niet, maar na wat google werk kwam ik het tegen, een heel fraai rapport over 
de vogelgriep van 2003 en de nasleep daarvan: 
https://www.wur.nl/upload_mm/c/8/7/faff1584-2289-4637-b502-
8527a28d06b3_Vogelgriep_Ontrafeld_20121024.pdf 
 
  

https://www.wur.nl/upload_mm/c/8/7/faff1584-2289-4637-b502-8527a28d06b3_Vogelgriep_Ontrafeld_20121024.pdf
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Coronajournaal 26–28 oktober 
 
En weer hapert de cijferreeks waar het RIVM ons dagelijks op trakteert. Ik vraag me 
trouwens wel af naar welke cijfers we kijken. De NRC had zaterdag deze grafiek van nieuwe 
meldingen op 23 oktober: 

 
Dit betekent dat de dagelijkse meldingen in werkelijkheid zijn 
uitgesmeerd over de afgelopen 14 dagen. 
Hoe is het mogelijk om hierop een beleid te baseren. Of gebeurt 
dat nu helemaal op basis van ziekenhuisopnames en ic 
bezetting? Die liepen in het begin van de pandemie ook flink 
achter maar misschien gaat dat nu beter. 
De grafiek hiernaast staat in een artikel genaamd “een maand 
later weten we nog niets”. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/een-maand-later-
weten-we-nog-niets-a4017239 
Uit de cijfers kunnen, kortom, nauwelijks nog conclusies worden 
getrokken. Er is een alternatief: het RIVM publiceert ook een 

datum bij de meldingen die elke dag binnenkomen. Liefst de dag waarop een besmet 
persoon de eerste klachten kreeg, maar omdat die niet altijd bekend is, steeds vaker de 
datum van de testuitslag. Dat geeft op langere termijn een beter beeld 
Die cijfers staan dus op de door mij al een paar keer genoemde BDD Coronalocator, 
“Leeftijdsgroep per week”: https://www.bddataplan.nl/corona/ 
 
Van Huub een link naar NOS nieuws met het percentage positief getesten, wat ook een 
goed beeld geeft. In enkele provincies gaat het nu de goede kant op: 
https://nos.nl/artikel/2354117-coronaweek-in-grafieken-in-vier-provincies-is-de-daling-
ingezet.html 
 
Ook van Huub een dubbelinterview in de Tubantia (AD) met Marli Huijer en Rudi 
Westendorp. 
https://www.tubantia.nl/binnenland/huidig-coronabeleid-is-enorme-schade-aan-economie-
horeca-cultuur-en-zorg-niet-waard~ade0541b/ 
Beiden had ik al eens genoemd, met Marli Huijer die als mening heeft dat de huidige aanpak 
zoveel schade toebrengt (zonder een zinnig alternatief te noemen) en Rudi Westendorp als 
exponent van de Deense aanpak. 
Ik was daarom erg verbaasd dat beiden zo te horen dezelfde mening verkondigen: 
Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde en sinds zes jaar woonachtig in Denemarken, 
was blij met de hartenkreet van Huijer, die ervoor pleitte om goed te bespreken hoeveel we 
als samenleving op willen offeren om de levens te redden die corona kost. Westendorp is dat 
volmondig met haar eens. Corona kan nog jaren bij ons blijven, stelt hij, en als het niet 
corona is, dan wacht ons op termijn wel weer een andere pandemie. Na Sars en Mers is 
Covid-19 immers al het derde opgedoken coronavirus in relatief kort tijdsbestek. ,,Het is 
onvermijdelijk. Er zijn steeds meer mensen, die steeds meer reizen. Die wisselen virussen en 
bacteriën uit met een snelheid die niet meer verenigbaar is met de biologie van ons lijf.’’ 
Maar in Nederland behandelen we toch niet eindeloos door, stelt de interviewer (vraagt 
verder door dan café Weltschmerz): 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/een-maand-later-weten-we-nog-niets-a4017239
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https://nos.nl/artikel/2354117-coronaweek-in-grafieken-in-vier-provincies-is-de-daling-ingezet.html
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De meeste coronaslachtoffers kwamen niet eens in het ziekenhuis: zes op de tien 
overleden in een verpleeghuis. 
Westendorp. ,,Daar ben ik trots op. Doordat we in Nederland openlijk praten over het 
levenseinde worden veel kwetsbare ouderen niet meer aan de beademing gelegd. Dat heeft 
Italiaanse toestanden voorkomen, met overgelopen ic’s. Maar ook met andere groepen 
moeten we een eerlijk gesprek aangaan. 
Maar hij was toch ook voorstander van het Deense model? Hoe rijmt hij dat met Huijer? Hij 
blijkt, ook op langere termijn, dat er meer opgeofferd moet worden dan Huijer wil: 
Gaat corona onze samenleving structureel veranderen? Gaan we in de toekomst 
bijvoorbeeld minder reizen? Minder sociale contacten hebben? 
Westendorp: ,,De tijd dat duizend artsen op een congres in Milaan bij elkaar komen om de 
volgende dag weer aan het werk te gaan in hun eigen ziekenhuis is voorbij. Gaan shoppen in 
Parijs, doorvliegen naar Ischgl voor een weekje wintersport en van de après-skibar meteen 
door naar het Brabantse carnaval: dat zijn de patronen waardoor het virus toeslaat. Corona 
is een soa: een sociaal overdraagbare aandoening. Als je het sociaal verkeer helemaal 
stillegt, vermenigvuldigt het virus zich niet meer. Maar dat is ontzettend ingrijpend, dat wil 
niemand.’’ 
Dus moeten we onszelf matigen, vindt Westendorp. Zoals aids in de jaren 80 een einde 
maakte aan de vrije seks, zo zal corona volgens hem een einde maken aan onze ‘sociale 
promiscuïteit’. Het vrije sociale verkeer, waarin we in hoog tempo in wisselende groepen 
samenkomen, is volgens hem voorgoed voorbij. 
Huijer: ,,Daar ben ik het niet mee eens. In een stad als Amsterdam wordt - zelfs ondanks 
corona - nog altijd ongelooflijk veel gevreeën. Mensen zijn totaal niet monogaam. Maar ze 
doen het vaak met condoom. Die kleine ingreep heeft ervoor gezorgd dat het virus zich niet 
zo makkelijk meer kan verspreiden; aan het gedrag is niet veel veranderd. Ik vind het veel te 
ver gaan om het hele sociale verkeer aan banden te leggen. Laat mensen die risico hebben 
genomen een maskertje opzetten om te voorkomen dat zij anderen besmetten.’’ 
 
Zondag was bij Buitenhof Marcel Levi te gast, nu nog bestuursvoorzitter van een Londens 
ziekenhuis, volgend jaar voorzitter van het NOW, Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek.. Ik herinnerde mij hem omdat hij de wiskundige 
berekeningen achter de Reproductiefactor als astrologie typeerde. Terugzoekend kon ik 
hem niet vinden, wat kwam omdat de VPRO zijn naam als Levie spelt terwijl het toch echt 
Levi is. En dan vind ik hem in mijn journaal van 2 mei. 
Maar hier het interview in Buitenhof: 
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16330807~marcel-levie~.html 
Het begin gaat over de verschillen in de gezondheidszorg tussen het VK en Nederland, hij 
blijkt een enthousiast voorstander te zijn van de NHS. Voor mij het interessante deel was 
zijn verhaal over de vaccins. Frits Abrahams in de NRC maakt het me makkelijk en geeft een 
samenvatting 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/26/wanneer-komt-het-vaccin-a4017346 
Dat zo’n snelle ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort, leidde ik zondag ook af uit een 
interessant interview in Buitenhof – verreweg de beste talkshow van Nederland – met 
Marcel Levi, de Nederlandse ceo van University College London Hospitals en belast met de 
bestrijding van corona in zeventien Londense ziekenhuizen. Levi volgt het testen van het 
Oxfordvaccin tegen corona – koploper met Pfizer – op de voet en is ook zelf proefpersoon. Hij 
verwacht dat dit vaccin half december goedgekeurd zal worden. Volgens hem moet er met 

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16330807~marcel-levie~.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/26/wanneer-komt-het-vaccin-a4017346
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het vaccin „een ietsje groter risico dan normaal” worden genomen omdat het risico van het 
alternatief – de maatschappelijke en fysieke schade van het nietsdoen – veel groter is. „Dit is 
een politieke beslissing. Daar heb je dappere politici voor nodig.” 
Levi bespeurt te veel voorzichtigheid rond het vaccin. „Het huis staat in brand, maar de 
brandweer durft niet te blussen omdat het bluswater nog niet de juiste temperatuur heeft 
volgens de normen.” 
Ik begrijp niet helemaal dat Levi weet dat hij met het vaccin is geïnjecteerd, als hij met de 
klinische studie meedoet kan het zijn dat hij de placebo heeft gehad. Hij meldde dat hij last 
kreeg van 2 dagen pijnlijke arm, maar als het een goede placebo is dan zou die ook 
bijwerkingen moeten geven. 
Ook ds Gremdaat heeft gekeken 
https://www.youtube.com/watch?v=7mmVcHAPfn0 
 
Dit artikel in The Atlantic is minder optimistisch van toon 
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/10/what-successful-vaccine-trial-looks-
like/616775/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share 
In dit artikel staat goed beschreven hoe de beoordeling loopt bij de klinische studies 
In an unprecedented but much-applauded move, the leading vaccine companies have 
released detailed trial protocols. Moderna, for example, will conduct two interim analyses at 
about 53 and 106 infections. AstraZeneca is doing one at about 75 cases. Pfizer is 
doing four at 32, 62, 92, and 120 cases. “ 
Als er bij een proefpersoon corona is geconstateerd kan dat bij het placebo zijn dan wel bij 
het vaccin dat wordt getest. Bij Pfizer wordt dan al na 32 besmettingen de eerste keer 
gekeken of het placebo was dan wel het vaccin. Bij 32 keer placebo is het wel duidelijk 
natuurlijk. 
De zorg uitgesproken in dit artikel is dat dit verschil niet zo groot zal zijn, en ook komen 
(onverwachte) bijwerkingen aan de orde. Maar 
The interim data in a small number of people may or may not offer clear results, but the 
bigger picture is worth keeping in mind: Many, many candidates are in the pipeline. The first 
vaccine will make news, but it might not be the most effective, the easiest to deploy, or 
ultimately even the most widely used. 
 
Een paar dagen na het interview met Levi staat in de NRC een stuk van Marc Bonten, die 
ook heeft geluisterd naar Levi 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/een-effectief-vaccin-bestaat-alleen-bij-geluk-
zonder-weerga-a4017586 
Marcel Levi leek zeer overtuigd, alsof hij stiekem al inzage had gehad in de studieresultaten. 
Dat lijkt me uitgesloten, omdat hij ook zelf deelneemt aan één van de studies. 
Bonten geeft tegengas tegen de optimistische geluiden van Levi: 
In beide studies zullen deelnemers met aangetoonde SARS-CoV-2-infectie vooral milde 
symptomen hebben, simpelweg omdat de kans op ernstige ziekte per persoon gedurende de 
paar maanden dat de studie duurt erg klein is, en een milde variatie van de ziekte veel vaker 
voorkomt. De kans dat deze studies aantonen dat het vaccin ernstige infecties, 
ziekenhuisopnames of sterfte voorkomt, is nagenoeg uitgesloten. In welke mate gelden de 
bevindingen van deze studies voor de mensen die het hoogste risico op een ernstig beloop 
van Covid-19 hebben? Deelnemers aan de studies zijn geselecteerd op een redelijk goede 
gezondheid, personen met ernstige co-morbiditeit waren uitgesloten van deelname. Ik 

https://www.youtube.com/watch?v=7mmVcHAPfn0
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/10/what-successful-vaccine-trial-looks-like/616775/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/10/what-successful-vaccine-trial-looks-like/616775/?utm_source=atl&utm_medium=email&utm_campaign=share
https://www.modernatx.com/sites/default/files/mRNA-1273-P301-Protocol.pdf
https://s3.amazonaws.com/ctr-med-7111/D8110C00001/52bec400-80f6-4c1b-8791-0483923d0867/c8070a4e-6a9d-46f9-8c32-cece903592b9/D8110C00001_CSP-v2.pdf
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/covid-19-most-complicated-vaccine-campaign-ever/616521/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/een-effectief-vaccin-bestaat-alleen-bij-geluk-zonder-weerga-a4017586
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/een-effectief-vaccin-bestaat-alleen-bij-geluk-zonder-weerga-a4017586
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verwacht een gemiddelde leeftijd van deelnemers van onder de vijftig jaar. Slechts een klein 
deel zal hoogbejaard zijn. Hoe gezonder (en jonger) de deelnemers, hoe groter de kans dat 
het vaccin effectief is, want voor bijna alle vaccins geldt dat effectiviteit afneemt met het 
vorderen van de leeftijd. 
Ik ben wat minder pessimistisch dan Bonten, omdat de oorspronkelijke vrees, dat het virus 
min of meer verdwenen zou zijn wanneer de fase 3 studies zouden lopen, niet is 
uitgekomen. 
 
Ironisch is dat enkele weken na uitkomen van het boek van Dick Bijl over de griep er een 
tekort dreigt aan griepvaccin. 
De huisartsenpraktijk van schoonzus Ingrid heeft normaal 400 spuiten voor haar patiënten, 
dit jaar was dat al opgehoogd naar 600 (maximaal) maar is waarschijnlijk nog te weinig. 
Vandaar de oproep van het kabinet dat gezonde 60 plussers anderen moeten laten 
voorgaan. De huisartsenpraktijk selecteert daar niet op, wie het eerst komt die krijgt de 
spuit. 
 
Helpt de griepprik tegen een corona besmetting? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/minder-corona-bij-ziekenhuispersoneel-na-
griepprik-a4017581 
Of zijn mensen die een griepprik nemen, voorzichtiger? 
 
Het vaccin van Sanofi/GSK noemt Keulemans de “klassieker” omdat dit vaccin niet gebruik 
maakt van een techniek om de “stekels” van het vaccin in het lichaam zelf te maken (met 
onschuldig virus of met andere middelen), maar deze “stekels” als zodanig toe te dienen. Dit 
lijkt op de griepvaccins, maar de wijze waarop ze worden geproduceerd is wèl innovatief. 
Deze productiewijze wordt al toegepast op een nieuw griepvaccin van Sanofi. De genetische 
code wordt via een plasmide in het DNA van een insect-virus gebracht, en dit virus gaat dan 
in insectencellen de “stekels” produceren, waarna natuurlijk nog een heel zuiveringsproces 
volgt. Hier een mooi plaatje van het productieproces 
https://sanofiflu.com/pdf/Flublok-Quadrivalent-Flashcard.pdf 
De samenwerking met GSK betreft het adjuvans van GSK dat ook al werd toegepast bij de 
Mexicaanse griep (merknaam Pandemrix). Daar is indertijd een hoop om te doen geweest 
omdat dit in zeldzame gevallen narcolepsie (slaapziekte) zou veroorzaken. Deze episode 
komt ook voor in het boek van Dick Bijl die stelt dat de Nederlandse bevolking proefpersoon 
was voor dit product. Wat onzin is omdat al in 2005 een pandemisch vaccin was 
geregistreerd door GSK met dit adjuvans. 
Dit is wat Keulemans over het adjuvans schrijft 
nadeel is dat men een ‘adjuvans’ nodig heeft, een hulpstof die het afweersysteem extra 
opschudt. En het adjuvans in kwestie wordt ervan verdacht in 2009 te hebben gezorgd 
voor honderden gevallen van slaapziekte, narcolepsie. 
Dit is een merkwaardige verwijzing want de “link” geeft een artikel dat de relatie beschrijft 
tussen narcolepsie en de 2009-2010 vaccins in de VS. In die jaren is er helemaal geen 
adjuvans in de VS gebruikt. Het onderzoek is gestart omdat er berichten kwamen uit Europa, 
en men in de VS wilde nagaan of het door de gebruikte influenza stam kwam. Ik ga er wat 
uitgebreider op in omdat dit soort zaken naar voren kan komen, net als Guillain Barré 
wanneer het corona vaccin aan miljoenen (miljarden?) mensen wordt toegediend. Wat 
betreft de slaapziekte en het adjuvans van GSK bij de Mexicaanse griep: Ik kan net zoveel 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/minder-corona-bij-ziekenhuispersoneel-na-griepprik-a4017581
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/minder-corona-bij-ziekenhuispersoneel-na-griepprik-a4017581
https://sanofiflu.com/pdf/Flublok-Quadrivalent-Flashcard.pdf
http://www.neurology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=25320099
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artikelen vinden waar een verband wordt gelegd, als waar dat wordt ontkend. Van de 
laatste hier een voorbeeld: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18311150 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18311150
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Coronajournaal 29 oktober–1 november 
 
Ik ben begonnen de weekgegevens die de corona locator van BDD dataplan levert, te 
bewaren zodat ik kan vergelijken hoe de cijfers zich ontwikkelen. Hieronder links de tabel 
van 1 november, rechts die van een week daarvoor. 

 

 
 
De aantallen per week zijn zoals ik vaker heb aangegeven niet de testdata maar de data 
waarop de eerste klachten kwamen. Dat betekent dat de week 0 gegevens zwaar 
achterlopen, maar ook te zien is dat de week daarna er nog flink wat nakomt. Zo is voor 
week 12/10-18/10 in de rechter tabel, opgesteld 25 oktober, het aantal besmettingen 
52.689, en diezelfde week, opgesteld op 1 november 58.597. Voor de weken daarvóór komt 
er dan ook nog wel wat bij maar dat is niet veel meer. 
Wat me ook opvalt is dat de gemiddelde leeftijd van de positief getesten is gestegen van 
eind augustus ca 36, naar bijna 44 nu. Wat weer zijn effect heeft op het aantal 
ziekenhuisopnames en sterfte. 
 
Nu ook Duitsland door de knieën gaat en een beperkte lockdown afkondigt is dat voor 
Maarten Keulemans het signaal geweest om met dit artikel te komen in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-europa-door-de-knieen-voor-het-
virus-valt-er-wel-te-dansen-met-corona~b98714ec/ 
Waarom nu een tweede golf? 
Het is de tijd van het jaar, denken veel virologen. Het snotneuzenseizoen, waarin we weer 
binnen zitten, de lucht droog en koel is en luchtwegvirussen lustig van keel naar keel zweven. 
‘Je ziet dat alle landen dezelfde kant op gaan, ongeacht lokale verschillen in beleid’, 
signaleert hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (LUMC). ‘Dat duidt op een bepalende 
invloed van het seizoen. Het is het spiegelbeeld van afgelopen voorjaar, toen het overal de 
goede kant op ging, ook ongeacht verschillen in beleid.’ 
Maar daar is niet iedereen het mee eens: 
Of nee, het komt doordat we de maatregelen hebben afgezwakt zodat het virus weer zijn 
gang kan gaan, is de verklaring die vooral onder epidemiologen in zwang is. ‘Deze opleving 
is begonnen in de studentensteden, toen we nog lekker buiten op het terras zaten’, brengt 
hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal, ook LUMC, in herinnering. ‘Als er een 
seizoenseffect is, moet dat nog komen.’ 
Ik heb het gemist, maar van Dissel heeft in de 2de kamer relativerende woorden gesproken 
over de mogelijkheid om dit virus te overwinnen 
Het echte probleem zit dieper. Hier is een virus dat zich zelfs als we de maatschappij op slot 
gooien nauwelijks laat bedwingen, rekende infectioloog Jaap van Dissel deze week voor in de 
Tweede Kamer. Als we bovenop de huidige maatregelen de scholen sluiten en de kappers en 
andere contactberoepen naar huis sturen, zal het R-getal van het virus amper onder de 0,8 
komen: tien mensen besmetten gemiddeld acht anderen. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-europa-door-de-knieen-voor-het-virus-valt-er-wel-te-dansen-met-corona~b98714ec/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-europa-door-de-knieen-voor-het-virus-valt-er-wel-te-dansen-met-corona~b98714ec/
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Dat blijkt ook uit een omvangrijke analyse van de coronamaatregelen in 131 landen, eerder 
deze week. Maatschappelijk loodzware ingrepen zoals het verbieden van 
publieksevenementen of het sluiten van de scholen blijken telkens maar één of twee 
schamele procentpuntjes van het reproductiegetal af te schaven. 
Als ik dit zo hoor van van Dissel dan lijkt me dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op 
hardere maatregelen, daarbij de vraag van Rosendaal beantwoordend: 
De realiteit is dat we dinsdag óf een hardere lockdown krijgen met alle winkels dicht en een 
avondklok, óf wat we nu hebben tot begin maart of zo.’ 
 
Keulemans refereert dus aan een Lancet artikel dat de gegevens van NPI’s (non-
pharmaceutical interventions) van maar liefst 131 landen bij elkaar veegt, in een poging die 
NPI’s te relateren aan invloed op de Ro. Ik heb het artikel gezien maar het ook snel weer 
weggelegd, het is erg lang en te wiskundig voor mij. Ik zoek commentaren en zo vond vond 
ik, ook in The Lancet, dit stuk van Chris T. Bauch, een Canadees wiskundige: 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30840-9/fulltext 
Het begint met een rijm: 
 
The deeper understanding Faust sought 
Could not from the Devil be bought. 
But now we are told 
By theorists bold 
All we need know is R0. 
 
Ik moest er even naar kijken maar toen bedacht ik me dat je Ro uitspreekt als R naught. 
Met alle mitsen en maren die je kunt bedenken tegen Ro, is het uiteindelijke oordeel van 
Chris Bauch (en ook over het artikel) toch positief 
Despite R's imperfections, the findings of Li and colleagues tell us that NPIs work and which 
ones work best. This information is crucial, given that some NPIs have massive 
socioeconomic effects. In a similar vein, transmission models that project COVID-19 cases 
and deaths under different NPI scenarios could be highly valuable for optimising a country's 
portfolio of NPIs. 
Moreover, I think R provides a social utility that epidemiologists can easily overlook. The 
success of large-scale NPIs requires population adherence. R can stimulate populations to 
act and gives them useful feedback on the fruits of their labour. Perhaps this is one reason 
that R has entered our vernacular in 2020. 
 
Van Janine van de Linde een link naar een artikel dat aangeeft dat we nog niet naar een 
groepsimmuniteit op weg zijn (verre van dat zelfs) 
https://www.ad.nl/binnenland/immuniteit-tegen-corona-landelijk-6-2-procent-check-jouw-
regio~a2cec6fc/ 
 
In Het Parool een column van Johan Fretz over het reisgedrag 
https://www.parool.nl/columns-opinie/het-pre-coronareisgedrag-is-niet-de-norm-
waarnaar-we-moeten-terugkeren~b0fe13f0/ 
Hij schrift over een item bij Op1, een interview met de baas van de reisorganisaties, die 
opkwam voor zijn branche 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext?dgcid=hubspot_email_newsletter_tlcoronavirus20&utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_medium=email&_hsmi=98111400&_hsenc=p2ANqtz-_wlDW0B_twpkh_qHKB8s34WTRMkv6x9jTUBJJPtgRvX_ABmqxWEYhGVqirxm8oHLdtorrftJE3m8aDqP8pgagEEOI9zOq6mWDlISSm4kTPIJ-eY4Y&utm_content=98096686&utm_source=hs_email#articleInformation
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30840-9/fulltext
https://www.parool.nl/columns-opinie/het-pre-coronareisgedrag-is-niet-de-norm-waarnaar-we-moeten-terugkeren~b0fe13f0/
https://www.parool.nl/columns-opinie/het-pre-coronareisgedrag-is-niet-de-norm-waarnaar-we-moeten-terugkeren~b0fe13f0/
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Toen hij de koning naar Griekenland zag gaan, dacht hij: wat goed voor de branche. 
Oostdam had vast ook gehoord dat premier Rutte onlangs zei: ‘Wees niet de eigenwijze 
persoon die de randjes van de regels opzoekt’, maar in Op1 spoorde hij ons daar feitelijk wel 
toe aan. Gaandeweg klonk hij steeds meer als een sigarettenfabrikant die longpatiënten 
wijsmaakt dat één sigaretje roken echt geen kwaad kan, als je het maar verantwoord doet. 
Maar Fetz kijkt ook verder dan deze pandemie 
Ik maak me geen illusies over de veranderingsbereidheid van mensen. De kredietcrisis en 
huizencrisis van een decennium geleden zouden ons financiële systeem en gedrag drastisch 
en blijvend veranderen. Maar vijf jaar later stonden we gewoon weer vrolijk te dansen op de 
vulkaan. 
Toch is deze pandemie in dit opzicht uniek. Bij mezelf bemerk ik bijvoorbeeld voor het eerst 
een intrinsieke kanteling in mijn houding ten aanzien van het klimaat. Met de pandemie is 
het onvoorstelbare plots voorstelbaar geworden en daarmee zijn ander onvoorstelbare 
Hollywooddoemscenario’s dat opeens ook. Dit zou moeten aanzetten tot radicaler handelen 
ten aanzien van urgente thema’s. 
 
Dit sluit aan bij een stuk dat ik vond bij Science Media Centre. Dat refereerde naar een IPBES 
workshop rapport. Het IPBES staat voor Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services. Hier de Executive Summary 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/IPBES Pandemics Workshop Report Executive 
Summary Final.pdf 
Met biodiversiteit aan virussen is het voorlopig niet slecht gesteld 
An estimated 1.7 million currently undiscovered viruses are thought to exist in mammal and 
avian hosts. Of these, 540,000-850,000 could have the ability to infect humans. 
Flauwe opmerking natuurlijk, deze club legt een relatie hoe wij met de natuur omgaan, en 
de corona pandemie. 
Dit rapport staat vol met verstandige taal, en doet mij denken aan de klimaatdiscussie. Wat 
mij weer bij het artikel van Feltz in het Parool brengt: 
Bij mezelf bemerk ik bijvoorbeeld voor het eerst een intrinsieke kanteling in mijn houding ten 
aanzien van het klimaat 
 
Broer Huub heeft me al een aantal keren artikelen gestuurd over vitamine D, en meldt nu 
dat vitamine D is uitverkocht, en hij meldt nu ook dat donderdagavond vitamine D een 
belangrijk item was bij Op1, vanaf minuut 27: 
https://www.npostart.nl/op1-29-oktober-2020/29-10-2020/POW_04809626 
Gesprekspartners waren Savelkoul (hoogleraar immunologie, Wageningen), Katan (oud-
hoogleraar voedingsleer) en 2 grootverbruikers van voedings-suplementen. 
Die laatste 2 waren wel interessant, om te horen welke onzin (en in welke hoeveelheden) er 
wordt geslikt maar hadden geen serieus aandeel in de discussie. Savelkoul was de man die 
vond dat vitamine D nuttig is ter voorkoming van corona infectie. Hij noemde met name een 
Spaans onderzoek, waaruit zou blijken dat het aantal patiënten dat naar de ic moet, sterk 
vermindert wanneer vitamine D wordt gegeven. Katan wist te vertellen dat dit artikel door 
vooraanstaande tijdschriften als The Lancet wegens onvoldoende kwaliteit was geweigerd. 
Het is nu gepubliceerd in het J. of steroid biochemistry and molecular biology, waar ik nog 
nooit van heb gehoord. Wel een Elsevier blad: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf
https://www.npostart.nl/op1-29-oktober-2020/29-10-2020/POW_04809626
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764
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 Katan was sceptisch: vitamine D is van 12 ambachten, 13 ongelukken. Het zou voor een 
hele serie aandoeningen goed zijn maar steeds bleek het niet te kloppen. Hij noemde een 
hele reeks ziektebeelden op waaronder Alzheimer. 
Overigens slikten beide heren vitamine D, Katan omdat voor 70 plus dit een aanbeveling 
was van het voedingscentrum. Ikzelf doe het (nog) niet maar dat is niet uit principe, als dat 
is aanbevolen zal ik het wel gaan doen. 
 
Even wat (bedrijfs) historie. De start van de farmaceutische activiteiten in Weesp was de 
productie van vitamine D. Omdat vitamine D erg zuurstofgevoelig is, moest daar een 
oplossing voor worden gevonden. Het bleek dat vitamine D goed in vet oplost, en dan niet 
gevoelig was voor zuurstof. Cacaoboter is vet en zo ontstond de samenwerking met Van 
Houten in Weesp. Als Dohyfral kwamen deze chocolade tabletten in de handel, en deze 
mededeling uit de 2de wereldoorlog getuigt daar nog van. 

 
 
Vitamine D is eigenlijk een verzamelbegrip, je hebt vitamine D2 en D3. Vitamine D werkt als 
zodanig niet in het lichaam, het moet worden omgezet, eerst in de lever en vervolgens in de 
bijnieren. Werken de bijnieren niet, heb je niets aan vitamine D. Er zijn een hele serie 
vitamine D achtige stoffen geproduceerd met meer of mindere werking, ook direct werkend 
(dus voor patiënten zonder bij nierfunctie). Nog steeds produceert een bedrijf dat is 
voortgekomen uit de Weesper vitamine D activiteiten deze stoffen in Veenendaal. 
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Coronajournaal 2–4 nov 
 
Een interview van Ira Helsloot in de Volkskrant, 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-ira-helsloot-kraakt-
coronabeleid-tbc-kon-ook-iedereen-krijgen-toch-ging-de-samenleving-door~b5c69274/ 
Je kunt zeggen wat je wilt van Helsloot, maar hij blijft rechtlijnig zijn koers trouw. De kosten 
- baten analyse valt totaal verkeerd uit volgens hem: 
‘Rutte zet de halve samenleving op slot en geeft meer dan 80 miljard uit voor de bestrijding 
van één ziekte die voor de meeste mensen niet erger verloopt dan een griep. De maatregelen 
veroorzaken extreem meer schade dan het virus zelf.’ 
Dat hij na Lubach nog steeds de griepvergelijking maakt, dan moet je in elk geval lef hebben. 
‘Onder de 50 jaar is het risico op overlijden aan corona kleiner dan het risico op overlijden bij 
het oversteken van de straat. Corona wordt pas betekenisvol boven de 65. Maar is die ziekte 
zo erg dat het al die maatregelen en miljarden overheidssteun rechtvaardigt? De gemiddelde 
coronadode is ouder dan 80 met meerdere chronische ziekten onder de leden. Velen 
woonden al in een verzorgingstehuis. Als je daar woont, ga je sowieso dood binnen zo’n 
anderhalf jaar. 
Wie 80 plus is en meerdere chronische ziektes heeft komt niet in het ziekenhuis. Want we 
sturen toch op het aantal ziekenhuisopnames? En we willen toch ook dat niet-corona 
ziekenhuisopnames door kunnen gaan? De interviewer vraagt door: 
‘Dat de ziekenhuizen nu volstromen is niet te wijten aan de ziekte zelf, maar aan onze keuze 
hoe we met deze ziekte omgaan. Een kankerpatiënt geven we ook niet zomaar de duurste 
kankermedicijnen. Er is triage. 
Die triage wordt nu toch al gedaan? Rudi Westendorp was er trots op dat we wat dat betreft 
in Nederland al verder zijn dan andere landen. Helsloot: 
 Hoeveel is 1 extra gezond levensjaar ons waard? In het geval van die kankerpatiënt is dat in 
Nederland ongeveer 40 duizend euro. Als het duurder is, dan krijgt die patiënt dat niet, 
omdat we als samenleving hebben besloten dat dat geld dan beter besteed is aan andere 
dingen. Voor een coronapatiënt betalen we als samenleving nu 2 miljoen voor 1 extra 
gezond levensjaar, als we uitgaan van 50 duizend geredde gezonde levensjaren en 
ondertussen 100 miljard aan maatschappelijke schade. Dat is waanzin.’ 
Iets verderop verwijst Helsloot naar een eigen notitie, wat voor een deel is geïnspireerd op 
werk van prof Johan Mackenbach, 
In Nederland heeft Johan Mackenbach in een klassiek geworden studie uit 1994 als eerste 
uitgebreid de gezondheidseffecten van de sociale verschillen in onze samenleving in beeld 
gebracht. 
 
Nu herinner ik me een mail van Jan Huurman, die me attendeerde op het afscheidscollege 
van Mackenbach. Zeker interessant: 
https://www.youtube.com/watch?v=364GyURJbw0 
Het grootste deel van het afscheidscollege gaat over de ontwikkelingen in public health, 
zeker interessant, absoluut een aanrader. Het laatste deel, na 26 minuten, gaat over corona 
en hij probeert zich voor te stellen hoe we na 20-30 jaar hierop zullen terugkijken. 
Grotendeels de visie van Helsloot, maar wel met een paar verschillen. 
Ook hij heeft het alleen over het aantal doden, en niet de problemen in de ziekenhuizen. Er 
is geen interviewer die hem daarnaar vraagt. Hij komt niet uit op de 2 miljoen euro per 
gewonnen levensjaar van Helsloot, maar op 160.000 euro. Ook is hij minder stellig in de 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-ira-helsloot-kraakt-coronabeleid-tbc-kon-ook-iedereen-krijgen-toch-ging-de-samenleving-door~b5c69274/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-ira-helsloot-kraakt-coronabeleid-tbc-kon-ook-iedereen-krijgen-toch-ging-de-samenleving-door~b5c69274/
https://crisislab.nl/wat-is-bekend-over-het-coronavirus/
https://crisislab.nl/wat-is-bekend-over-het-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=364GyURJbw0
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gezondheidseffecten door toename in sociale ongelijkheid. In zijn afscheidscollege noemt hij 
eerst het opleidingsniveau, en pas dan, de gevolgen daarvan, een lagere sociale positie. 
Mackenbach besteedt terecht aandacht aan onze manier van omgaan “met de planeet”, en 
dat het epidemieën in de hand werkt. Merkwaardig is daarom dat Mackenbach niet 
aangeeft dat deze crisis mogelijk het effect heeft van een “wake-up call”. En dat we 20-30 
jaar later zeggen “ook dat nadeel had zijn voordeel”. 
 
Helsloot heeft het ook nog over pandemiedraaiboeken waar geen landelijke lockdown in 
staat 
In geen enkele van onze nationale pandemiedraaiboeken, waar behalve ikzelf aan het begin 
van deze eeuw sindsdien flink wat van de huidige OMT-leden aan meeschreven, is ook maar 
een seconde de maatregel ‘landelijke lockdown’ overwogen. En toch gebeurde het, uit pure 
paniek.’ 
Dat lijkt me een onhandige opmerking. Daar stond ook niets in over beschermingsmiddelen. 
Ik ken de pandemiedraaiboeken een beetje, en de sluiting van scholen was ongeveer het 
eerste wat zou moeten gebeuren. Verder was thuiswerken in die tijd een illusie. 
 
Al dan niet een lockdown, in welke mate, op welk moment is het thema van een NRC artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/is-een-felle-lockdown-ook-voor-de-economie-
beter-a4018391 
Gezondheid of economie, dat is het dilemma. 
Maar ís het een dilemma? De laatste tijd hoor je vaak dat lockdowns ook voor de economie 
uiteindelijk beter zijn. Ze zijn de pijn waard, stelde laatst het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF). Want snelle terugdringing van het virus is goed voor het consumentenvertrouwen, en 
dus voor het economisch herstel. In Nederland zeggen economen vaak in tv-programma’s 
dat juist het te zwák of te láát ingrijpen door de overheid nadelig is voor de economie. Want 
dan blijven mensen uit zichzelf thuis, uit angst voor het virus – en consumeren ze minder. 
„Ook voor de economie is het effectief en duidelijk ingrijpen (...) het minst schadelijk”, zei 
bijvoorbeeld ABN Amro-hoofdeconoom Sandra Phlippen in Nieuwsuur. 
Je kunt ook overdrijven 
Het CBS-onderzoek laat zien dat ondoordachte lockdowns grote negatieve effecten hebben, 
zegt econoom Marieke Blom van ING. „Er bestaat zoiets als een domme lockdown. Die extra 
Belgische restricties hebben de besmettingen waarschijnlijk amper omlaag gekregen 
Overheidsmaatregelen hebben natuurlijk hun invloed maar mensen trekken ook hun eigen 
plan 
Maar te slap coronabeleid is ook schadelijk, stelt econoom Nora Neuteboom van ABN Amro. 
„De economische schade komt niet alleen door de lockdowns, maar zeker ook door het 
gedrag van mensen in reactie op het virus”, zegt Neuteboom. ABN Amro beschrijft dit effect 
in een onderzoek getiteld It’s the virus, stupid. 
De bank vergeleek het aantal transacties van klanten (pin, cashopnames, digitale 
betalingen) tussen Nederlandse gemeenten. In gemeenten met een sterke virusuitbraak, zo 
blijkt, daalde de consumptie tijdens de eerste golf sneller dan in gemeenten waar de 
pandemie minder huishield. Dit terwijl de lockdowns identiek waren. 
 
Van Huub de link naar een artikel in het AD, over de sterftekans. 
https://www.topics.nl/hoe-groot-is-de-kans-dat-je-sterft-aan-corona-dit-zijn-de-dodelijke-
feiten-a15195415ad/?context=playlist/m-992675781768474aa9fb72b6383b92a3/ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/is-een-felle-lockdown-ook-voor-de-economie-beter-a4018391
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/is-een-felle-lockdown-ook-voor-de-economie-beter-a4018391
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/13/imf-lockdowns-zijn-de-pijn-ervan-waard-a4015765
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/13/imf-lockdowns-zijn-de-pijn-ervan-waard-a4015765
https://twitter.com/nieuwsuur/status/1315742846910169091
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Niet echt nieuwe inzichten, zie weer Lubach. Aan het eind nog iets over Jort Kelder die nu 
niet de 80 plussers noemt, maar de ziekenhuisopnames, waarbij hij zich erover verbaast dat 
we met deze aantallen al in de problemen komen. Met reactie van iemand die heeft 
meegemaakt wanneer ziekenhuizen te veel toeloop hebben: 
Toch nog even terug naar die dor hout-discussie. Er zijn mensen die zeggen dat het bij het 
leven hoort, doodgaan aan een virus dat te sterk voor je is. ,,We zijn een kleine, zeer 
kwetsbare groep nu aan het beschermen ten koste van al het andere”, zei Jort 
Kelder bijvoorbeeld onlangs. ,,Dat vind ik een politiek lastige afweging.” 
Alleen dit jaar al krimpt onze economie met meer dan 8 procent: het is een enorm bedrag 
dat we opofferen om sterfte te voorkomen. Maar wat voor situatie krijgen we als we het 
over een andere boeg gooien? Bij immunoloog Rijkers roept het herinneringen op aan zijn 
ervaringen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. 
,,Daar heerste de cholera. Het ziekenhuis waar ik was, kreeg tijdens de piek tweeduizend 
nieuwe patiënten per dag. Artsen stonden bij de ingang en verdeelden de patiënten in drie 
groepen. De mensen uit groep één moesten meteen weer weg, omdat ze toch wel zouden 
genezen. Groep twee moest weg omdat ze toch wel zouden sterven. Groep drie werd 
behandeld. Is dat niet moeilijk, vroeg ik een arts? Ach, zegt hij. Na één dag weet je hoe het 
werkt, en gaat het vanzelf.” 
,,Maar stel je voor dat we dat in Nederland doen. Dat je patiënten aan de deur moet 
weigeren. Dat durft niemand hier aan. En ik weet één ding zeker: iedere dokter die een 
patiënt met een acute virusinfectie ziet, zal die ook helpen.” 
Hier het punt van Jort Kelder 
https://www.youtube.com/watch?v=YFjgofAKXXY 
 
De column van Rosanne Hertzberger in de NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/31/vaccin-behoeft-radicale-breuk-met-de-regels-
a4018111 maakte me attent op een bericht dat ik had gemist. Pfizer / BioNTech, het vaccin 
met de fase 3 waar Levi aan meedeed heeft nog steeds niet de eerste 32 corona 
besmettingen opgeleverd. https://www.statnews.com/2020/10/27/no-news-on-pfizers-
covid-19-vaccine-is-good-news-and-bad-news/ Dat betekent dat nog steeds geen 
effectiviteitsanalyse kan worden uitgevoerd. Het (mogelijk) goede nieuws is dat de 
besmettingen uit de placebo groep moeten komen, omdat het vaccin werkzaam blijkt. 
Wel de vraag hoe Levi aan zijn optimisme komt. 
Voor Hertzberger reden om te pleiten voor een “challenge” studie, ook voor 70 plus. Dat zal 
niet door een ethische commissie komen denk ik. 
 
Van Jan Huurman kreeg ik een stuk van het “Regenboog team” waar Jan deel van uitmaakt. 
Ik had daar nog niet van gehoord maar het is ook een nieuwe club begrijp ik, duidelijk een 
tegenwicht van het “Red Team”. Het gaat over mondkapjes, waar het Regenboog team 
tegen is. Het is nogal een flink stuk, ik geef het vooreerst zonder commentaar door, zie PDF. 
 
Van Menno van Leeuwen 2 stukken. Het eerste gaat over de lockdown strategie in de UK en 
lijkt welk op het NRC artikel: 
https://www.newscientist.com/article/2257603-should-we-plan-for-regular-circuit-breaker-
coronavirus-lockdowns/ 
Het 2de gaat over India waar het aantal slachtoffers lijkjt mee te vallen. Komt dat omdat men 
daar meer “gehard” is tegen infecties? (even afgezien van de jongere bevolking) 

https://www.youtube.com/watch?v=YFjgofAKXXY
https://www.topics.nl/playlist/a-jort-kelder-7a1613/
https://www.topics.nl/playlist/a-jort-kelder-7a1613/
https://www.topics.nl/playlist/a-bangladesh-3ae848/
https://www.youtube.com/watch?v=YFjgofAKXXY
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/31/vaccin-behoeft-radicale-breuk-met-de-regels-a4018111
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/31/vaccin-behoeft-radicale-breuk-met-de-regels-a4018111
https://www.statnews.com/2020/10/27/no-news-on-pfizers-covid-19-vaccine-is-good-news-and-bad-news/
https://www.statnews.com/2020/10/27/no-news-on-pfizers-covid-19-vaccine-is-good-news-and-bad-news/
https://www.newscientist.com/article/2257603-should-we-plan-for-regular-circuit-breaker-coronavirus-lockdowns/
https://www.newscientist.com/article/2257603-should-we-plan-for-regular-circuit-breaker-coronavirus-lockdowns/
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https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54730290 
 
Van Huub 2 artikelen uit Elsevier, meer overzichtsartikelen, zoals deze, bekende medicijnen 
die wel (dexamethason) en niet werkzaam (HCQ) bleken 
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/behandeling-met-oude-
medicijnen-219619w/ 
en een overzicht van de protesten tegen lockdowns in Europa. 
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2020/11/woede-om-lockdowns-
neemt-toe-demonstraties-en-rellen-in-europese-landen-785930/ 
Mij lukte het niet deze te openen (zonder abonnement), Huub stuurde me PDF’s die ik op 
verzoek doorstuur (te veel MB’s om dit iedereen te sturen). 
 
  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54730290
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/behandeling-met-oude-medicijnen-219619w/
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/10/behandeling-met-oude-medicijnen-219619w/
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2020/11/woede-om-lockdowns-neemt-toe-demonstraties-en-rellen-in-europese-landen-785930/
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2020/11/woede-om-lockdowns-neemt-toe-demonstraties-en-rellen-in-europese-landen-785930/
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Coronajournaal 5–7november 
 
Donderdagavond was op Youtube “Het grootste corona spreekuur” te zien, een ruim 2 uur 
durend programma waarin het CBG (Ton de Boer was regelmatig aan het woord) een poging 
waagde om op begrijpelijke wijze uit te leggen welke route nu wordt gevolgd om de vaccins 
die nu in ontwikkeling zijn te beoordelen. 
https://www.youtube.com/watch?v=KM6ZmLNHxfE 
Daarvoor was wel eerst een hele lange aanloop nodig met o.a. minister de Jonge, Diederik 
Gommers en Jaap van Dissel, en een huisarts die ook betrokken is bij het CBG. Om de 
aandacht vast te houden waren er straatinterviews, vragen van kijkers en interviews met 
COVID herstelden. Maar na 1:14 kwam toch de vaccins, de toelating en monitoring na 
goedkeuring aan de orde. Dat item was voor 3 dames: Leonoor Wijnans, beoordelaar 
vaccins bij het CBG, prof. Miriam Sturkenboom die een Europees project leidt (ACCESS) om 
de vaccins die op de markt komen te volgen en Agnes Kant, directeur LAREB (voor de 
bijwerkingen). 
CBG en LAREB ken ik wel maar het ACCESS project had ik nog niet gezien. 
https://www.uu.nl/en/news/monitoring-the-benefits-and-safety-of-the-new-corona-
vaccines 
De leeropdracht van Sturkenboom is “observational data analysis” en dat geeft al aan het 
verschil met het CBG. Het CBG beoordeelt de “randomised” studies, maar die kunnen nooit 
alle groepen patiënten omvatten, zoals zwangeren, diverse leeftijdscategorieën, mensen 
met HIV, obesitas, enz. Die gegevens zullen toch echt van observationeel onderzoek moeten 
komen, waar trouwens de afgelopen jaren (wat methodes betreft) flinke verbetering in is 
gekomen. 
 
Kom ik nu op het boek van Bijl met zijn boek over de griep. Hij vraagt stelselmatig om 
gerandomiseerd onderzoek, terwijl hij vast wel weet dat dat onhaalbaar is in veel gevallen 
die hij noemt. Zo stelt hij dat gerandomiseerd onderzoek nodig is voor gezonde kinderen, 
kinderen behandeld met chemotherapie, kinderen met chronische oorontsteking, mensen 
met astma, mensen met cystic fybrosis, enz. enz. Hij is wel zo handig om het niet zelf te 
zeggen, maar haalt dan literatuur aan. Zoals op pag 87: 
Het is wenselijk dat er grote gerandomiseerde en placebogecontroleerde onderzoeken 
worden uitgevoerd naar griepvaccinatie bij patiënten met bronchiëcstasieën, zo geven de 
auteurs aan. 
De klinische studies met de corona vaccins geven al wel aan hoe lastig het is om statistisch 
relevante resultaten te krijgen van alleen al van een gemengde groep, zelfs in een periode 
waarin het virus volop aanwezig is. Komt voor griep – en mogelijk ook voor corona – de 
variabiliteit van het virus bij. Het ene jaar werkt het wel, het andere niet. 
 
Het zou allemaal makkelijker zijn als je besmettingsstudies (challenges) zou kunnen 
uitvoeren. Als reactie op een opiniestuk van Rosanne Hertzberger in de NRC (journaal 2-4 
november) zit dat er voorlopig niet in: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/04/covid-19-risicos-bij-besmettingsstudies-zijn-nu-
nog-te-groot-a4018591 
…de manier waarop we vroeger besmettingsstudies uitvoerden, onder dwang en met 
kwetsbare groepen, vinden we niet meer acceptabel. Daarom vinden ze nu alleen plaats 

https://www.youtube.com/watch?v=KM6ZmLNHxfE
https://www.uu.nl/en/news/monitoring-the-benefits-and-safety-of-the-new-corona-vaccines
https://www.uu.nl/en/news/monitoring-the-benefits-and-safety-of-the-new-corona-vaccines
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/04/covid-19-risicos-bij-besmettingsstudies-zijn-nu-nog-te-groot-a4018591
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/04/covid-19-risicos-bij-besmettingsstudies-zijn-nu-nog-te-groot-a4018591
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voor aandoeningen met een mild ziektebeloop of waarvoor een reddingstherapie 
beschikbaar is, zoals tyfus, de griep en malaria. Covid-19 kent geen reddingstherapie. 
Ben wel benieuwd welke reddingstherapie voor de griep bedoeld wordt. 
 
Het laatste deel van het Youtube CBG gebeuren ging over nepnieuws en complottheorieën, 
het enige onderdeel van het programma waar de deskundigen het niet helemaal met elkaar 
eens waren (geen aandacht aan geven, of juist wel). Op de site van nu.nl een uitputtende 
reeks misvattingen met weerlegging (50 stuks): 
https://www.nu.nl/coronavirus/6038970/corona-nepnieuws-automatisch-meegetelde-
huisgenoten-gepoold-testen.html?redirect=1 
 
Van Janine kreeg ik de tip dat de National Geographic (de editie in het engels) een special 
had over corona: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/11/ 
Fraai vormgegeven met mooie foto’s, en niet helemaal onverwacht, veel aandacht voor 
milieu, biodiversiteit, klimaat en energiehuishouding. In het artikel Let’s not waste this 
crucial moment een Nederlands tintje 
One root of the Enlightenment, according to German historian Philipp Blom, lay in the Little 
Ice Age of the 16th century, a period so cold that an iceberg appeared off Rotterdam and 
harvests failed across Europe.(6) 
Zoekend naar meer informatie over dit verhaal vond ik deze site: 
https://www.sciencefocus.com/planet-earth/the-effects-of-the-little-ice-age-went-far-
beyond-climate-change/ 
On 2 January 1565, the little Dutch town of Delfshaven, close to Rotterdam, became the 
scene of a surprising spectacle. An iceberg crashed into the coast and was soon swarmed by 
curious locals exploring the towering mass, marvelling at its bulk and measuring its size. 
 
Mijn verhaal over vitamine D blijkt een bron van inspiratie geweest te zijn voor André Weel 
die regelmatig blogs schrijft voor Medisch Contact: 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vitamine-d-het-nieuwe-
toiletpapier-.htm 
Leuk dat hij daarbij mijn journaal noemt. 
 
Volkskrant columniste Sheila Sitalsing verbaast zich over de schijnbare willekeur van de 
nieuwe maatregelen, en heeft daarvoor coronavirusje bedacht 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lessons-learned-blablabla-en-niet-dreutelen-
dan-komt-alles-goed-zei-de-premier~bc6eaacb/ 
De zwembaden en de seksclubs gaan dicht hoorde ze. Ah, niveau ‘Zeer Ernstig’. Daar hoort 
ook bij: sportclubs en sauna’s dicht. Nee, zei de premier, die blijven open, ‘want sport is een 
te belangrijke uitlaatklep.’ Coronavirusje dacht: ‘Huh?’ 
En ook Bram Hahn in Elsevier vindt het niet allemaal logisch: 
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/11/nieuwe-maatregelen-inconsequent-
onlogisch-en-weinig-perspectief-
786428/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_
code=cU3kaJThn97y9L88KWfN 
Het is maar goed dat ze niet in Frankrijk wonen: https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/fransen-in-verwarring-over-kafkaeske-lockdown~bea8b5b0f/ 

https://www.nu.nl/coronavirus/6038970/corona-nepnieuws-automatisch-meegetelde-huisgenoten-gepoold-testen.html?redirect=1
https://www.nu.nl/coronavirus/6038970/corona-nepnieuws-automatisch-meegetelde-huisgenoten-gepoold-testen.html?redirect=1
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/11/
https://www.sciencefocus.com/planet-earth/the-effects-of-the-little-ice-age-went-far-beyond-climate-change/
https://www.sciencefocus.com/planet-earth/the-effects-of-the-little-ice-age-went-far-beyond-climate-change/
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vitamine-d-het-nieuwe-toiletpapier-.htm
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vitamine-d-het-nieuwe-toiletpapier-.htm
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lessons-learned-blablabla-en-niet-dreutelen-dan-komt-alles-goed-zei-de-premier~bc6eaacb/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lessons-learned-blablabla-en-niet-dreutelen-dan-komt-alles-goed-zei-de-premier~bc6eaacb/
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/11/nieuwe-maatregelen-inconsequent-onlogisch-en-weinig-perspectief-786428/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=cU3kaJThn97y9L88KWfN
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/11/nieuwe-maatregelen-inconsequent-onlogisch-en-weinig-perspectief-786428/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=cU3kaJThn97y9L88KWfN
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/11/nieuwe-maatregelen-inconsequent-onlogisch-en-weinig-perspectief-786428/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&access_code=cU3kaJThn97y9L88KWfN
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fransen-in-verwarring-over-kafkaeske-lockdown~bea8b5b0f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fransen-in-verwarring-over-kafkaeske-lockdown~bea8b5b0f/
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het hyperbureaucratische Frankrijk zou zichzelf niet zijn als die lijst niet tot onnavolgbare en 
kafkaëske situaties zou leiden. 
Boekwinkels moeten gesloten blijven en om oneerlijke concurrentie te voorkomen mogen 
warenhuizen en supermarkten geen boeken verkopen. Om volstrekt onopgehelderde 
redenen mogen krantenkiosken dat wel. Klanten mogen de boeken alleen niet zelf pakken, 
wat bij kranten en tijdschriften dan weer wel mag. 
 
Ik had Huub al wel eens gevraagd waarom Twente zo hoog scoort met het aantal 
besmettingen. Mogelijk dat de Twentenaren zich wat minder houden aan de regels zoals 
thuiswerken dan de rest van Nederland, zoals de Google locatiegegevens tonen: 
https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/google-schetst-pijnlijk-beeld-heeft-twente-
mogelijke-lockdown-aan-zichzelf-te-
wijten~a4cd82cc/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsh
aring_web 
In de Tubantia, en ook het AD en ik neem aan alle regionale bladen van deze krant staat een 
artikel waarin je van elke gemeente kunt zien wat de “google” activiteit was de laatste 
weken. Maar mijn 3 “premium” artikelen zijn inmiddels op. 
 
Ook van Huub een artikel in The Guardian over nertsen in Denemarken. 
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/denmark-lockdown-north-mink-
blamed-coronavirus-strain?CMP=share_btn_link 
The World Health Organization said it had been “informed by Denmark of a number of 
persons infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus”. 
Dat er een genetische wijziging is in het virus zegt nog niet zoveel, anders had je niet kunnen 
aantonen dat er overdracht is van nerts naar mens, en dat is ook het commentaar van 
Science Media Center: https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-news-
report-on-mink-being-culled-in-denmark-due-to-fears-of-a-new-sars-cov-2-mutations/ 
Nederland wordt hier ook genoemd, volgens mij gaan deze deskundigen ervan uit dat wij 
alle nertsen inmiddels hebben geruimd. 
Ik zag bij nu.nl wat gedetailleerdere info https://www.nu.nl/coronavirus/6088887/vijf-
vragen-over-de-mutaties-in-het-coronavirus-bij-deense-nertsen.html , een variant, “cluster 
5”, wat dat ook mag wezen, zou een wijziging van het “spike” eiwit hebben wat geen goed 
nieuws zou zijn voor een vaccin. 
 
Ook het artikel dat Bram Hahn schreef in Elsevier komt van Huub 
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2020/11/van-angst-naar-onvrede-
220107w/?utm_source=elsevier&utm_medium=freemium&utm_campaign=abomail&acces
s_code=t4fcWSZyLnew8i1b43Eo 
Prima verhaal hoe het de afgelopen maanden is gegaan, en het scenario voor de komende 
maanden. 
 
In de NRC een brief van een 50 plusser, een lockdown beperken tot 50 plus. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/05/coronacrisis-beperk-een-scherpere-lockdown-tot-
50-plussers-a4018794 
Dit geluid hebben we vaker gehoord, van 80 plus is het naar 70 plus gegaan, 60 plus en nu 
dus 50 plus. Ervan uitgaande dat het ook geldt voor 50 min die in een risicocategorie zit, 
moet je dan zeker de helft van de bevolking in lockdown plaatsen. Met de problemen hoe 
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dat dan moet met de zorg en het onderwijs, oppassende oma’s en oma’s, om maar wat te 
noemen. 
Neemt niet weg dat ik ook in de risico categorie nog mensen zie die het met de maatregelen 
niet zo nauw nemen. Daar mag – naast de feestvierende jeugd - ook wel eens de aandacht 
op gericht worden. 
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moe-moe-moe-en-een-olifant-op-mijn-
borst-zo-is-het-om-gewoon-covid-te-hebben~b90f112b/ 
Voor de meerderheid die goed van de ziekte herstelt, wacht er nog een verrassing: de 
reacties van de buitenwereld. ‘Na bijna drie weken op vrije voeten, duiken sommige mensen 
nog steeds de bosjes in als ze mij tegenkomen’, mailt de 59-jarige Marian van der Donk. 
‘Heel bijzonder.’ 
Reuk en smaak zijn bekende corona verschijnselen, maar kunnen ook heel lang aanhouden. 
Dus dat is op zich geen reden om in de bosjes te duiken, wanneer iemand nadert die nog 
zijn smaak kwijt is. 
Smaak en reuk kunnen ook zijn veranderd, en niet in de goede richting, goede wijn smaakt 
dan zeer onaangenaam bijvoorbeeld. Dit staat bekend als parosmia: 
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/smell-loss-covid-
parosmia/2020/11/04/08a24c26-1e05-11eb-b532-05c751cd5dc2_story.html 
Een hilarisch filmpje stuurde Huub mij, een dame die een eigen reuk- en smaaktest had 
ontwikkeld door een fles wijn open te trekken en daar regelmatig van te proeven. Soms 
bleek ze ’s ochtends hoofdpijn te hebben, wat mogelijk duidde op een corona infectie, maar 
dat verdween dan weer na een paar smaaktests. 
Het is wat veel MB’s om door te sturen helaas. 
 
Van Jep een artikel , “voor de liefhebber” schreef hij erbij, en inderdaad dit is zware 
(wiskundige) kost. Een poging om de vele variabelen bij een lockdown te kwantificeren. 
Geen idee of dat gelukt is, heb zo mijn twijfels, dit artikel is van juli (pre print), en er is maar 
1 reactie op gekomen. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.30.20143636v1 
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Coronajournaal 8 november 
 
Er begint een zekere wetmatigheid te ontstaan. Wanneer het virus zich uitbreidt, met meer 
ziekenhuisopnames, en de reguliere zorg komt onder druk te staan, dan hoor ik vooral 
geluiden die een aanscherping vragen van de regering. Bij de aanloop naar de schoolsluiting 
in maart waren bijvoorbeeld de specialisten die hierop aandrongen in het nieuws. 
En als de zaken onder controle lijken dan komen er verhalen dat het allemaal wel veel 
soepeler kan al dan niet met verwijzing naar een griep(je). 
Timing is wel belangrijk, dat deden de kritische artsen in de zomer beter dan BNers met hun 
“ik doe niet meer mee”. Niet handig dit te roepen als de cijfers net weer flink beginnen te 
stijgen. 
Nu lijkt de zaak weer enigszins onder controle te komen en krijgt “usual suspect” Ira Helsoot 
weer alle ruimte (Volkskrant, BNR, Nieuwsweekend (vroeger TROS nieuwsshow). Maar ook 
Rudi Westendorp in de NRC, niet meer zo verrassend na zijn dubbelinterview met Marli 
Huijer. 
 
Voordat ik hierop kom eerst maar een goed artikel van Maarten Keulemans in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-het-virus-minder-dodelijk-dan-we-
dachten~b333d7ec/ 
Nuttig, hoewel niet echt nieuw waar het gaat om de sterftekans als je geïnfecteerd raakt, de 
invloed van de leeftijd, en de schijnbaar dalende kans op overlijden (door betere 
behandeling en/of andere leeftijdscategorie). 
 
Steeds is er die grote nadruk op sterfte, en op dit punt ga ik een heel eind mee met degenen 
die vinden dat dit punt te veel aandacht krijgt. Ik heb al een aantal keren Spiegelhalter 
genoemd die aangeeft dat de kans op overlijden als je corona krijgt, de kans is dat je binnen 
een jaar overlijdt. Voor 90 plus dus wel een veel grotere kans dan 50 plus, maar het effect 
op de gemiddelde leeftijd in Nederland, ervan uitgaande dan 50% van de mensen corona 
krijgt, zou een half jaar zijn. Dat terwijl die gemiddelde leeftijd enorm gegroeid is – een 
stapje terug zou geen probleem zijn. Wel als dit in grote aantallen in korte tijd gaat 
gebeuren, zoals in Uden en ook New York. 
Voor mij een belangrijker punt is hoe we de toestroom van corona patiënten zodanig onder 
controle houden dat reguliere zorg door kan gaan. Met de spagaat: meer patiënten – meer 
personeel ziek. Alle verhalen over hamers die te hard slaan, amorele maatregelen, corona-
porno of virus-waanzin, al die verhalen beoordeel ik vooral op dit punt. 
 
Stel dat we de sterfte door betere behandeling tot 0 zouden kunnen terugbrengen, maar 
dat dit alleen kan met de huidige inspanningen, inclusief ziekenhuisopname en ic, dan nog 
zou dat geen verschil uitmaken voor lockdown-achtige beslissingen. 
 
Dan kunnen we nu naar de NRC waarin Rudi Westendorp (Kopenhagen), is geinterviewd (2 
pagina’s met 1 volle pagina foto van Westendorp) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/05/epidemioloog-en-geriater-rudi-westendorp-we-
hameren-en-hameren-en-alles-gaat-kapot-a4018881 
Hij geeft zelf een voorzetje - hoe is hij zo geworden? 
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„Een eigenzinnig denkend mens. Niet eigenwijs. Eigenzinnig. Ik ben de eerste academicus in 
de familie, ik ben arts geworden, hoogleraar, hoofd van de afdeling. Je kijkt in de spiegel en 
denkt: dat heb je aardig voor elkaar gekregen. Dat is die eigenzinnigheid. 
Een bescheiden man dus met veel zelf-relativerend vermogen. Die nu goed is doordrongen 
van het verschil tussen Nederland en Denemarken 
Nederlanders polderen niet, ze práten over polderen. Polderen is dat je met elkaar een 
probleem verkent, een besluit neemt en iedereen zich eraan houdt. In Nederland denken we 
‘dat maak ik zelf wel uit’, maar in Denemarken hóúden mensen zich er dan ook aan. Er zijn 
hier geen uitvoeringsproblemen.” 
De aanpak in Nederland nu is “over the top” 
Wat ik voel, en wat ik als dokter zeg, is dat de proportionaliteit eruit is. Dat er in februari 
groot alarm was, ja. Dat er actie kwam, ja. Maar nu, dit gaat niet goed. Ik heb lang op de IC 
gewerkt, je kon te weinig zuurstof geven en te veel. Je kon met zuurstof mensen doodmaken. 
Geef je te weinig vocht, dan is er te weinig bloeddruk. Geef je te veel, dan lopen de longen 
vol. Waar is het evenwicht? Hoe groot is nou het monster dat we willen bestrijden? Marli 
Huijer [arts en hoogleraar filosofie] zegt dat ook.” 
Het is kleiner dan we denken? 
„Kijk naar de griepgolf in de winter van 2017/2018. Daar zijn in Nederland in drie maanden 
bijna tienduizend mensen aan doodgegaan, ongeveer net zoveel als sinds februari aan Covid, 
en de leeftijdsverdeling was hetzelfde. Niemand die zich daar toen druk over maakte. Nu lijkt 
het alsof we een grote ramp hebben doorgemaakt en een nog grotere hebben afgewend. 
Daar klopt iets niet.” 
Westendorp woont nu in Kopenhagen, dus heeft hij waarschijnlijk Lubach niet gezien. Maar 
dan nog….een vergelijking met griep van 2018… 
Komt een vervolg waarin hij Helsloot aanhaalt, met de berekeningen waarvan ik naar beste 
weten heb aangegeven dat ze van geen kant kloppen. Volgt verrassend een stuk waarin de 
Nederlandse aanpak wordt geprezen op het gebied van ic toegang (hoewel, dit had hij ook 
al in het interview met Huijer gezegd) 
„In Nederland zouden de IC’s in mei overlopen en het is niet gebeurd. In andere landen wel, 
maar in Nederland niet. Het gebeurt nu ook niet. Waarom niet? Omdat we ons realiseren 
dat niet iedereen baat heeft bij een behandeling op de IC. De gemiddelde Covid-patiënt is 
een tachtigplusser met verschillende chronische aandoeningen en een zak vol pillen. Als die 
aan de beademing moet, is het maar de vraag of die het gaat overleven, en hoe. In 
Nederland zeggen we al tien of twintig jaar tegen elkaar dat je het leven niet ten koste van 
alles moet willen verlengen of behouden, daar zijn we echt wijs in geworden. Huisartsen en 
geriaters doen dat heel goed. De kwetsbaarste Covid-patiënten overlijden in Nederland thuis 
of in het verpleeghuis.” 
Ondanks de lovende woorden: in Nederland zijn de ic’s wel degelijk overlopen, er was 
nauwelijks plaats voor andere patiënten. En zonder maatregelen zou het nog ernstiger zijn 
geworden. Zelfde situatie op dit moment, omdat nu ook veel personeel ziek is. 
Wat zou Westendorp adviseren om nu te doen? 
Wat ik mis in Nederland is een collectieve reactie. Waar ik bijna verdrietig van word, is dat 
we elkaar niet bij de lurven grijpen en zeggen: we moeten dit gemeenschappelijk oplossen. 
Dit is een publieke zaak met medische aspecten, maar ook met heel grote economische, 
psychologische en culturele aspecten en we moeten dit sámen klaren.” 
Zoals in Denemarken. 
„Precies.” 
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Westendorp pleit ervoor dat we de Deense mentaliteit overnemen, waarin het collectief 
belangrijker is dan het individu. Hij moet eens met viruswaarheid praten. 
Daar gaan de cijfers nu ook weer omhoog. 
„Geen vergelijk. In Nederland is de situatie vijf tot tien keer ernstiger.” 
De interviewster is nog niet tevreden, wat hebben die Denen dan beter gedaan? Een heel 
verhaal maar geen antwoord: 
„Om te beginnen de proportie terugbrengen. Sterfte door roken is vele malen erger. Het 
aantal verloren levensjaren door Covid in zijn heftigste en ongebreidelde vorm zou het nog 
niet halen bij het aantal verloren levensjaren door roken. Ik zal de laatste zijn die zegt dat 
vijftigduizend doden in een jaar door Covid – want daar praat je dan over – niets voorstelt. 
Dan gebeurt er wel wat. Het is een derde meer dan normaal. Maar om nou te zeggen: een 
ramp van Bijbelse omvang, nee. Johan Mackenbach [hoogleraar maatschappelijke 
gezondheidszorg aan het Erasmus MC] zei twee weken geleden in zijn afscheidscollege dat 
wat we nu uitgeven per gewonnen levensjaar geen precedent heeft. Het is vele malen hoger 
dan we normaal zouden toelaten voor welke ziekte dan ook. Honderdduizenden euro’s, en 
dat zijn alleen nog maar de directe kosten. Waar houdt het op? Sars 3 en Sars 4 liggen al te 
wachten.” 
Dat zijn nu niet echt concrete aanbevelingen. De interviewer vraagt door: 
Dus nogmaals, wat moeten we doen? 
„Ons realiseren dat Covid een soa is, een sociaal overdraagbare aandoening. Grote 
mensenmassa’s, zingende kerken, carnaval – als je dat sociaal promiscue gedrag eruit haalt, 
dan verdwijnt het. Je hoest het elkaar aan, je besmet elkaar met vieze handen. In de jaren 
zeventig behandelde ik als jonge internist aidspatiënten en toen zeiden we al tegen elkaar: 
dit is het einde van de vrije seks. Iedere jongere weet nu dat je seks doet met een condoom. 
We leren nu dat we ons sociale gedrag moeten aanpassen.” 
De 1,5 meter en handen wassen, dat is het dus? Als iedereen zich daaraan houdt zoals in 
Denemarken kennelijk het geval is dan lukt het wel. Er komt nog meer 
En wat is dan proportioneel? 
„Dat moeten we dus met elkaar uitzoeken. Ik denk aan mondkapjes. Als je verkouden bent 
en je moet een publieke ruimte in, dan zet jíj een mondkapje op. Als je grieperig bent, blijf je 
thuis. Handen schudden, omhelzen, zoenen, ik denk dat we ermee moeten ophouden. En dan 
ons reisgedrag. Van Parijs naar Ischgl om twee dagen te skiën en door naar Brabant voor 
carnaval. Voor mij is dit het einde van Schengen, van de budgettarieven, van de goedkope 
airbnb’s. Congressen met duizenden artsen? En de volgende dag weer patiënten 
behandelen? Zie ik ook niet terugkomen. Johan Mackenbach zei het fraai: de biologie van de 
mens is niet bestand tegen zoveel sociaal gedrag over zulke afstanden. Ons immuunsysteem 
is niet opgewassen tegen het zo snel uitwisselen van zoveel ziektekiemen.” 
Helemaal aan het eind heeft de interviewster nog een vileine opmerking, maar Westendorp 
laat zich niet uit het veld slaan: 
Woensdag 4 november werd bekend dat een deel van Denemarken in lockdown gaat: via 
de 17 miljoen nertsen die in het noorden gehouden worden vanwege hun bont is een 
gemuteerd coronavirus overgesprongen op mensen.  
Westendorp: „Het bevestigt mijn punt dat we ons sociaal promiscue gedrag moeten 
aanpassen. Te veel mensen, te veel reizen, te veel dieren, dat is biologisch onhoudbaar.” 
Zouden de Denen dan toch niet zo’n model-volk zijn? En zijn de maatregelen wel 
proportioneel? 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/05/noorden-denemarken-in-lockdown-na-coronamutatie-door-nertsen-a4018963
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Ik had in eerste instantie niet in de gaten door de opmaak (paginagrote foto van 
Westendorp bijvoorbeeld) dat het wel een redelijk kritisch interview was, pas toen ik het 
ging ontleden van mijn journaal zag ik dat. 
Voor mij in elk geval heel duidelijk dat Westendorp geen alternatief biedt voor de huidige 
problemen, misschien wel op lange termijn zoals zijn permanente sociale distantie (waar 
Huijer juist weer zo tegen was). Als voormalig lid van het Deense OMT komt hij ons vertellen 
dat we de Deense mentaliteit moeten gaan aannemen. Wanneer hij in het Chinese OMT had 
gezeten zou het de Chinese zijn geworden. 
Zijn pleidooi voor het collectief, zoals in Denemarken heeft Rutte lang (te lang volgens 
velen) geprobeerd, met zijn pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid. Maar de beelden van 
een Haags café die de hele wereld zijn rondgegaan bewijst wel dat we hier nog een lange 
weg te gaan hebben. 
 
Ook Helsloot laat weer uitgebreid van zich horen in Volkskrant, NRC en Nieuwsweekend 
(vroeger TROS nieuwsshow). Ik had de lezersreacties op zijn Volkskrant interview gemist 
maar dat waren er kennelijk zoveel dat daar werd een aparte rubriek aan werd gewijd: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lezers-reageren-op-interview-ira-helsloot-van-
rekenporno-tot-kan-hij-vaste-columnist-worden~b6ff6f95/ 
Zoals te verwachten is, heel positief of heel negatief, niet gek als je zo provocerend 
“coronaporno” roept bij een TV uitzending van een jongere die aan corona overlijdt. De 
term rekenporno als tegenzet vond ik wel aardig. 
Hier de uitzending van Nieuwsweekend met oa Mieke vd Weij 
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/67526-2020-11-07-
coronabeleidskeuzes-grenzen-aan-waanzin 
Ik ga hier niet meer op in, zie bespreking van het Volkskrant interview, mijn journaal  
Hij maakte nog wel de opmerking dat de eerste golf meeviel, er waren nog ergens 28 ic 
bedden in een militair hospitaal niet bezet, en privé-klinieken (zonder ic toch?) waren niet 
gevorderd. 
Zweden komt niet meer voorbij als alternatief, waar een groepsimmuniteit bereikt zou zijn 
eerst in april, later in juni en nu? Zie https://www.thelocal.se/20201106/is-sweden-heading-
for-a-national-lockdown 
Hier de laatste stand van het aantal besmettingen in Zweden 
 

 
  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lezers-reageren-op-interview-ira-helsloot-van-rekenporno-tot-kan-hij-vaste-columnist-worden~b6ff6f95/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lezers-reageren-op-interview-ira-helsloot-van-rekenporno-tot-kan-hij-vaste-columnist-worden~b6ff6f95/
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/67526-2020-11-07-coronabeleidskeuzes-grenzen-aan-waanzin
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/67526-2020-11-07-coronabeleidskeuzes-grenzen-aan-waanzin
https://www.thelocal.se/20201106/is-sweden-heading-for-a-national-lockdown
https://www.thelocal.se/20201106/is-sweden-heading-for-a-national-lockdown


488 
 

Coronajournaal 9 november 
 
Hèt grote nieuws is natuurlijk het bericht van Pfizer dat het vaccin (ontwikkeld door het 
Duitse BioNTech), dat in fase 3 getest wordt 90% effectief lijkt. Het persbericht van Pfizer 
zelf: 
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-
announce-vaccine-candidate-against 
Positief is dat ze in fase 3 nu 94 besmettingen zijn tegengekomen, terwijl de eerste evaluatie 
na 32 zou plaatsvinden. Maar: 
”After discussion with the FDA, the companies recently elected to drop the 32-case interim 
analysis and conduct the first interim analysis at a minimum of 62 cases. Upon the 
conclusion of those discussions, the evaluable case count reached 94 and the DMC 
performed its first analysis on all cases. The case split between vaccinated individuals and 
those who received the placebo indicates a vaccine efficacy rate above 90%, at 7 days after 
the second dose. This means that protection is achieved 28 days after the initiation of the 
vaccination, which consists of a 2-dose schedule. 
Zie voor details van het vaccin van Pfizer/BioNTech mijn journaal van 22-25 oktober. 
 
Science Media Centre heeft dit groots opgepakt, maar liefst 17 deskundigen (nog nooit 
zoveel gezien) reageren 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pfizer-and-biontech-reporting-
interim-results-from-phase-3-covid-19-vaccine-trial/ 
Dit is wel de meest positieve reactie 
“This news made me smile from ear to ear. It is a relief to see such positive results on this 
vaccine and bodes well for COVID-19 vaccines in general. Of course we need to see more 
detail and await the final results, and there is a long long way to go before vaccines will start 
to make a real difference, but this feels to me like a watershed moment.” 
Natuurlijk zijn er op basis van het summiere bericht van Pfizer allerlei kanttekeningen te 
maken, zoals effectiviteit bij de risicogroepen, hoe lang houdt het effect aan, en problemen 
te voorzien in de logistiek door de zeer lage bewaartemperatuur. 
De meest interessante kanttekening vond ik de problemen die mogelijk ontstaan bij het 
langer vervolgen van de studie. Wanneer er een 90% effectiviteit is, is het dan ethisch om 
de proefpersonen die de placebo hebben gehad, het vaccin te onthouden? 
Omdat het om gezonde proefpersonen gaat verwacht ik niet dat ze snel in aanmerking 
komen voor het “echte” vaccin dus dat zal wel meevallen. 
Marc Bonten bij Op1 had een variant op dit probleem, wanneer bedrijven nu nog een fase 3 
studie doen, kunnen ze dan nog wel een placebogroep gaan instellen. Dat wordt dan wel 
een probleem. Een studie zal dan gaan bestaan uit een groep met het te testen vaccin, en 
een groep met het Pfizer vaccin. Werkt ook het nieuwe vaccin goed, dan zal het aantal 
besmettingen heel klein zijn in beide groepen, maar is dat dan de verdienste van het nieuwe 
vaccin? Is de besmettingsmogelijkheid heel klein? De onschadelijkheid kan natuurlijk wel 
getest worden, en dan zal het mogelijk gaan zoals met griepvaccins, dat registratie wordt 
verkregen op basis van antilichaam vorming. En wordt het een zaak van observationele 
studies. 
 
Louis Verschoor mailde me met een vraag die aansluit op de komende vaccins 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pfizer-and-biontech-reporting-interim-results-from-phase-3-covid-19-vaccine-trial/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pfizer-and-biontech-reporting-interim-results-from-phase-3-covid-19-vaccine-trial/
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Naar aanleiding van je huidige blog, waarbij vaccins ook uitgebreid zijn besproken, valt mij 
op dat in Engeland en Duitsland uitgebreid gesproken wordt over het op handen zijnde 
vaccinatie programma en in beide landen al een draaiboek (bijna) klaar is voor de 
uitvoering. Voor Nederland hoor ik hier weinig tot niets over. En wat ik hoor, bijvoorbeeld 
Klaver in de Volkskrant, laat alleen maar zien dat deze politicus in ieder geval niet over 
kennis van zaken beschikt. Kan het zijn dat ik zaken heb gemist en jij mij hierover meer kan 
berichten? 
Toevallig kwam ik erachter dat van Dissel de 2de kamer weer had bijgepraat woensdag, dat 
had ik gemist. De laatste sheets waren helemaal niet van van Dissel, maar van Hans van 
Vliet, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma. De sheet waar het om draait is deze 
 

 
 
In het advies van de Gezondheidsraad zal staan welke groepen het eerst in aanmerking 
komen voor dit vaccin. De presentatie van van Dissel was moeilijk te openen, en nu lukt het 
me helemaal niet meer. Maar voor wie de cijfers een beetje volgt gaf het weinig nieuws. 
Interessanter vond ik de bijdrage van Kuipers. 
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201104_vws_technische_br
iefing_lnaz_ernst_kuipers.pdf 
Bij ongewijzigd beleid zouden we eind november 1200 corona ic patiënten hebben. Ook 
interessant te zien hoe de ene regio de andere helpt. 
 
Ik geef toe dat ik geïrriteerd was over het interview met Rudi Westendorp in de NRC van 
zaterdag. Die irritatie proef ik ook bij Joost Zaat in de Volkskrant. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-was-weer-een-week-vol-voor-je-
beurtpraters~b07d9720/ 
Hij neemt 4 personen op de korrel: Helsloot, Levi, Hertzberger en Schippers. Eerst de 
uitspraak over Helsloot, met zijn TBC vergelijking. Hier een stukje geschiedenisles van Joost 
Zaat: 
Hoogleraar Ira Helsloot opperde in een interview met de chef Wetenschap dat vroeger 
iedereen tuberculose kreeg en dat toen ook niet de hele maatschappij op slot ging. Gewoon 
aparte ziekenhuizen maken voor covid-19 met gezonde jonge verpleegkundigen, want dat 
gebeurde bij tbc ook. Die benauwde covid-19-patiënt is niks meer dan een benauwde 
longkankerpatiënt en die kun je volgens Helsloot makkelijk thuis verzorgen. 
Het klopt dat maatregelen nevenschade veroorzaken en de prijs per gewonnen levensjaar 
hoger is dan min of meer is afgesproken voor dure behandelingen. Maar dat is het enige dat 
klopt. 
Niet iedereen kreeg tuberculose, het waren vooral relatief jonge mensen. Begin 19de eeuw 
was tbc de belangrijkste doodsoorzaak in grote steden. Vanaf 1900 daalde het voorkomen 

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201104_vws_technische_briefing_lnaz_ernst_kuipers.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201104_vws_technische_briefing_lnaz_ernst_kuipers.pdf
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-was-weer-een-week-vol-voor-je-beurtpraters~b07d9720/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-was-weer-een-week-vol-voor-je-beurtpraters~b07d9720/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraar-ira-helsloot-kraakt-coronabeleid-tbc-kon-ook-iedereen-krijgen-toch-ging-de-samenleving-door~b5c69274/
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en de sterfte aan tbc. Voor een belangrijk deel door interventies in de publieke 
gezondheidszorg waaronder regionale districtsbureaus voor tbc-bestrijding met bijna 
verplichte screening en contactisolatie, betere huisvesting en betere voeding. In 1955 was 
het voorkomen van tbc bij Amsterdamse gemeenteambtenaren daardoor van 1,8 promille in 
1950 al gedaald naar 0,6 promille. De ‘gezonde verpleegkundigen’ in sanatoria werden 
nogal eens ziek en er was behoorlijk veel voor nodig om ze gezond te houden. Tbc is min of 
meer verdwenen, maar niet door het zomaar te laten rondgaan. 
Het verschil met covid-19 is ook dat je aan tbc heel langzaam doodgaat, terwijl je met een 
beetje pech binnen een paar dagen aan covid-19 sneeft. Voor de belasting van de zorg 
maakt dat nogal wat uit. Want hoe willen al die critici als Helsloot dat eigenlijk doen, die 
stikbenauwde mensen voor de poort weigeren? (mijn “vet”) 
Dat is geen taal, zoals Helsloot zegt, dat is werkelijkheid. Huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde en verzorgenden in verpleeghuizen praten met ouderen al maanden 
over covid en wat te doen. Die komen al lang niet meer op de ic of in het ziekenhuis. 
Helsloots oplossingen zijn tekentafelsuggesties die niks met wetenschap en niks met ethiek 
te maken hebben. 
 
Joost Zaat verdeelt zijn kritiek netjes over de 2 die al die maatregelen maar overdreven 
vinden (de ander is Schippers), en 2 die wat al te hard van stapel willen, Levi met zijn vaccin 
en Herzberger met haar challenge proeven. Die laatste 2 had ik al wat eerder genoemd, het 
“echte dwaallicht” prof Michaela Schippers was ik nog niet eerder tegengekomen. 
Misschien maar goed ook, maar nu ze hier opduikt, toch even gekeken. Via de site van 
Erasmus is een artikel van haar te vinden, For the Greater Good? The Devastating Ripple 
Effects of the Lockdown Measures 
https://repub.eur.nl/pub/127236 
Met zo’n titel is het niet moeilijk de inhoud te raden. Wie de moeite neemt de PDF te laden 
moet maar even aan het eind kijken, daar is een soort niet-financiële kosten-baten analyse 
gemaakt die volledig uit balans is: 3 voordelen voor de lockdowns, zoals minder 
verkeersdoden en minder luchtverontreiniging, en 17 nadelen. Bij de nadelen staat dat er 
doden vallen omdat de normale zorg niet kan worden uitgevoerd. Dat de lockdown wordt 
ingesteld juist om te voorkomen dat de normale zorg helemaal ondersneeuwt is haar 
kennelijk ontgaan. Overigens ken ik deze redenering ook van Helsloot. 
Verder worden een aantal publicaties van Ioannidis aangehaald, die ik herken uit het stuk 
dat Keulemans afgelopen zaterdag in de Volkskrant had geschreven. Echt een betrouwbare 
bron 
Ioannidis zelf is inmiddels verstrikt geraakt in een web van intriges, nadat uit gelekte e-mails 
is gebleken dat hij in maart in stilte een lobby probeerde op te zetten om strenge 
coronamaatregelen te voorkomen. Bovendien ontdekten Amerikaanse journalisten dat zijn 
onderzoek werd gefinancierd door de Cypriotische miljardair David Neeleman, oprichter van 
luchtvaartprijsvechter JetBlue. 
Hier het hele verhaal, waaruit blijkt dat Ioannidis een vooringenomen standpunt inneemt en 
dat met alle macht probeert vast te houden: 
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-
ioannidis-whistleblower 
Nog wat verder googlen en ik kom een hele serie Youtube filmpjes tegen van Michaela 
Schippers, oa met café Weltschmerz interviews. Inderdaad een echt dwaallicht. 

https://www.ntvg.nl/artikelen/onderzoek-naar-het-voorkomen-van-tuberculose-de-gemeente-ouddorp
https://www.ntvg.nl/artikelen/onderzoek-naar-het-voorkomen-van-tuberculose-de-gemeente-ouddorp
https://www.ntvg.nl/artikelen/onderzoek-naar-het-voorkomen-van-longtuberculose-onder-het-personeel-en-de-inwonende
https://www.ntvg.nl/artikelen/tuberculose-bij-verplegenden-en-de-maatregelen-om-deze-te-voorkomen
https://www.anderetijden.nl/aflevering/233/De-tering-overwonnen
https://www.anderetijden.nl/aflevering/233/De-tering-overwonnen
https://stichting-nice.nl/covid-19-op-de-ic.jsp
https://repub.eur.nl/pub/127236
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/ioannidis-trump-white-house-coronavirus-lockdowns
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/ioannidis-trump-white-house-coronavirus-lockdowns
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-ioannidis-whistleblower
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-ioannidis-whistleblower
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-ioannidis-whistleblower
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-ioannidis-whistleblower
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NB: ik zie nu dat de versie van het verhaal van haar dat op de Erasmus site staat, een pre-
print is en inmiddels is gepubliceerd in “Frontiers in Psychology”, zie 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.577740/full 
De 3 voordelen zijn nu verdwenen, de nadelen staan nu in een tabel, dan valt de onbalans in 
elk geval niet zo op. Dat op de Erasmus site nog steeds de pre-print staat is onbegrijpelijk. 
 
Dat er ook andere geluiden uit Rotterdam komen, volgt uit een mail van Mart van Lieburg 
Misschien toch wel aardig: een bericht uit het vroegere instituut van Johan Mackenbach … 
Da’s een ander beeld dan sommigen willen doen geloven. 
Volgt een mededeling van het hoofd van de Public Health afdeling, Prof Alex Burdorf: 
As Rotterdam is still one of the hotbeds for the Coronavirus outbreak in the Netherlands, 
there is no foreseeable change in our current policies to work primarily from home. I find this 
second spell even harder than the first period in March and April, as life is pretty boring 
when forced to be at home. I hope that you have your own strategies to deal with this, eg 
join a colleague to work together at home (safely), organize joint walking breaks etc. 
 At Erasmus MC the burden of this outbreak is also felt. There are now 72 IC beds that 
require adequate staffing, esp qualified nurses, and pressure is extremely high to get this 
organised. Every news on a further decrease in COVID hospital admission is met with a huge 
sigh of relief. 
 The next two weeks will be crucial again to learn if the trend decreases rapidly or not. I 
personally do not expect that most restrictions will be lifted before the end of the year. 
 Take care and stay healthy, 
 
Van neef Jacob kreeg ik een artikel uit De Ingenieur over UV licht dat niet schadelijk is voor 
de mens, en wel voor virussen: 
https://www.deingenieur.nl/artikel/licht-als-wapen-tegen-corona 
Het gaat om licht van 200-230 nm. 
Ik heb UV licht vaker genoemd, met de voor- en nadelen, op 7 juni, 10 juni, 29 juni-1 juli. In 
deze laatste wordt een Nature artikel genoemd dat ook in dit artikel uit de Ingenieur kan 
worden aangeklikt. 
 
  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.577740/full
https://www.deingenieur.nl/artikel/licht-als-wapen-tegen-corona
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Coronajournaal 10–11 november 
 
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een mail, met de tekst 
And now, for something completely different ...Shakespeare! 
De Mayo Clinic in de VS blijkt poëzieliefhebbers te herbergen, en publiceerde een stuk dat 
zo afwijkend is van de dagelijkse beslommeringen, dat ik het hier als eerste noem: 
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30769-2/fulltext 
Dat de sonnetten van Shakespeare het rechtstreekse gevolg waren van een pestepidemie 
wist ik niet, al had ik wel een uitgave in de vertaling van Peter Verstegen (4de druk 1999). Ik 
heb even gekeken, maar Verstegen heeft (achterin) wel geschreven over allerlei speculaties 
rond de “donkere dame” (dark lady), maar ik vond niets over de pest. Met wat Google werk 
kom ik op een column van Abdelkader Benali in Trouw, al van 17 maart 
https://www.trouw.nl/nieuws/troost-in-de-sonnetten-die-shakespeare-schreef-tijdens-een-
pestgolf~b2f18f1a/ 
Voor hem en zijn tijdgenoten was deze ziekte geen incident, maar bittere alledaagse 
werkelijkheid. De grootste vijand van het theater was niet een slechte recensie, maar de 
pest. Elk theater moest verplicht sluiten, wanneer er meer dan dertig doden in een week 
door de pest waren te betreuren. In 1604 eist de pest alleen al in London 30.000 levens. Van 
sociaal leven, laat staan theater, kon geen sprake zijn. De pest liet ook persoonlijke littekens 
achter bij Shakespeare. Zijn enige zoon Hamnet, een van de manieren om Hamlet te 
schrijven, stierf aan de pest. 
Een opmerkelijk feit opgeworpen door Shakespeare-biograaf Greenblatt geeft me op een 
vreemde manier ook troost. Als zich in 1592 weer een pestgolf aandient, waarmee het 
theater opnieuw in quarantaine moet en de bard zonder werk en dus inkomen zit, wordt hij 
benaderd voor een schrijfopdracht. Kan de zzp’er die nu toch maar thuiszit, ingaan op de 
lucratieve opdracht om prikkelende sonnetten te schrijven, waarin de ijdele en grillige 
adellijke heer van Southampton wordt aangespoord om op zoek te gaan naar de liefde van 
zijn leven? 
Benali noemt Greenblatt, en als ik zoek op Shakespeare, Greenblatt en plague dan komt een 
lawine aan recente teksten voorbij. Dus de theorie is zo nieuw dat Verstegen in 1999 die 
nog niet kon weten. 
 
Hoe zal onze periode herinnerd worden? Misschien alleen omdat er een absoluut 
meesterwerk is geschreven/geschilderd/gebeeldhouwd/gecomponeerd, en alle doden en 
lockdown ongemakken tot een voetnoot zijn gereduceerd. 
De pestepidemie in Amsterdam van 1635 herinner ik mij voornamelijk van de Amsterdamse 
farmacopee van 1636, die tot stand kwam (Nicolaas Tulp) om de chaos rond de 
geneesmiddelen te regelen. Zonder dit nu een meesterwerk te noemen, vrijwel alle 
geneesmiddelen werkten toch niet, maar het is wel de eerste stadsfarmacopee in de 
Nederlanden. 
 
Terug naar nu, de 90% mededeling van Pfizer blijft het nieuws domineren, wat 
achtergrondartikelen oplevert rond het Turks-Duitse echtpaar dat BioNTech heeft opgericht, 
tot en met bezorgde berichten of glasleverancier Schott wel genoeg flesjes (flacons in het 
jargon) kan leveren. 
De historie van Pfizer komt aan de orde in een Volkskrant artikel 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30769-2/fulltext
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https://www.trouw.nl/nieuws/troost-in-de-sonnetten-die-shakespeare-schreef-tijdens-een-pestgolf~b2f18f1a/
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-doorbraak-in-de-strijd-tegen-het-
coronavirus-is-een-welkome-opsteker-voor-farmaceut-pfizer~bab7f1c3/ 
Niet alleen BioNTech heeft Duitse “roots”, dat geldt ook voor Pfizer, al is dat wel iets langer 
geleden, 1845, toen 2 neven, een apothekersleerling (Pfizer) en een banketbakker (Erhart) 
naar de VS emigreerden. 
Erharts achtergrond in zoetwaren kwam goed van pas bij Pfizers eerste succes, een variant 
op het anti-wormenmiddel santonine. Door slechte voedselhygiëne was het darmkanaal van 
veel mensen in de 19de eeuw een speeltuin voor parasitaire spoelwormen. Tegen deze plaag 
bestond een probaat middel, santonine, maar dit ‘wormkruid’ was gehaat om de bittere 
smaak. Erhart mengde santonine tot naar amandeltoffee smakende snoepjes, wat de 
doorbraak betekende voor de neven. 
Doet me denken aan de vitamine D in chocola, 100 jaar later. 
Pfizer heeft niet een al te beste naam, maar de verwachting is dat dit succes een “booster” 
zal zijn zoals in de 2de wereldoorlog toen Pfizer 90% van de penicilline productie voor zijn 
rekening nam. Dr. Jekyll en Mr Hide, is de vergelijking. Reden om nog even dit verhaal op te 
diepen (Wikipedia): 
Dr. Henry Jekyll is een gewaardeerd arts in Victoriaans Londen, die zich verdiept in het 
probleem van goed en kwaad en bedenkt dat beide in de aard van elk mens voorkomen. Hij 
vraagt zich af of deze twee naturen in de mens gescheiden kunnen worden. Zijn 
experimenten leveren een middel op dat ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur de 
overhand krijgen. Met een tegengif kan hij terugkeren tot zijn goede zelf. 
Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt geeft hij de naam Mr. Edward Hyde, maar het 
blijkt dat hij deze steeds minder onder controle kan houden. Als Mr. Hyde begaat hij 
misdaden die Dr. Jekyll normaal nooit zou plegen, en uiteindelijk komt het tot een 
afschuwelijke moord. Het tegengif wordt ook steeds minder effectief. Uiteindelijk, als de 
ontdekking van de misdaad naderbij komt en de ingrediënten van het tegengif niet meer 
voorhanden blijken, pleegt hij zelfmoord. 
De lezer volgt het verhaal door de ogen van het personage Mr. Utterson, die zowel Dr. Jekyll 
als Mr. Hyde te zien krijgt, maar net als de lezer lange tijd niet op de hoogte is van het feit 
dat de beide heren een en dezelfde zijn. 
 
De penicilline en nu het vaccin zijn dus de dr. Jekyll kant van Pfizer, en voor de farma 
industrie als geheel komen ook nog andere voorbeelden zoals betablokkers en anti-
kankermiddelen voorbij. Aan de Hide-kant staat Oxy-contin (opiatencrisis) in de VS en Pfizer: 
Ook Pfizer verzamelde de afgelopen jaren schandalen. Zo moest het bedrijf de Amerikaanse 
overheid in 2009 een boete van 2,3 miljard dollar betalen – destijds een record – voor onder 
meer het verkopen van medicijnen waarvoor de Amerikaanse toezichthouder helemaal geen 
groen licht had gegeven. 
Dat was toch wel veel geld, en dat merkte ik toen ik een paar jaar daarna consultancy werk 
voor Pfizer deed. Pfizer is een soort stofzuiger die talloze farmaceutische bedrijven heeft 
“opgezogen”, en zo kwam ook de veterinaire vaccins tak van, laat ik nu maar zeggen Duphar 
in Weesp, via American Home Products, vervolgens Wyeth (dat AHP overnam) tenslotte in 
handen van Pfizer. Omdat Pfizer een aantal productielocaties had in Europa, wilden ze van 
Weesp af en moesten de producties worden overgeplaatst, wat tijdrovend is. Wie geen 
toekomst zag, vertrok, en zo kwam ik (weer) in Weesp terecht. Wat mij altijd is bijgebleven 
is de enorme invloed die juristen kregen op alle soorten beslissingen. Ik was gewend dat 
kwaliteitsissues werden afgehandeld door productie en kwaliteitszaken, maar zodra er een 
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afwijking was van het registratiedossier kwam een leger juristen opdraven om mee te 
beslissen wat er moest gebeuren. 
Pfizer deed het wat Weesp betreft trouwens heel netjes, de fabriek met labs werd verkocht 
aan Boehringer Ingelheim. De opluchting was groot dat er weer een Europese eigenaar 
kwam. Ik heb ook bij Boehringer nog een tijd gewerkt, maar uiteindelijk is na een aantal 
jaren het doek definitief gevallen. 
 
Maarten Keulemans in de Volkskrant behandelt “acht prangende vragen” over het Pfizer 
vaccin 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kunnen-we-deze-zomer-weer-naar-een-
festival-acht-prangende-vragen-over-het-vaccin~b6df75da/ 
Er staat een plaatje bij met principe van productie en werking. Eenvoudiger kan het niet 
worden uitgelegd maar achter elke stap gaat ongelooflijk complexe technologie schuil 

 
Het RNA verhaal heb ik al wel eens proberen aan te geven, maar hoe dit RNA in de goede 
lichaamscellen komt (nanopartikels) en hoe de formulering eruit ziet, met de logistiek die 
erbij komt kijken, dat zal ik nog eens behandelen, en wat die nanopartikels betreft zal ik het 
nodige huiswerk moeten doen. 
De vragen die Keulemans behandelt gaan over het enthousiasme (waarop gebaseerd?), hoe 
lang de bescherming duurt (onbekend), de lange termijn veiligheid (onbekend, maar klein 
risico), en wie het eerst in aanmerking komt. 
Wat dit laatste betreft: verwacht wordt dat de Gezondheidsraad met een advies komt 
waarbij gezondheidswerkers en risicogroepen voorrang zullen hebben. Frits Rosendaal lijkt 
daar anders over te denken, hij pleit ervoor de jongeren als eersten te enten omdat het 
virus daar het meest rond gaat. 
Daar ben ik het niet mee eens. Even zwart wit, stel het vaccin is 100% effectief, en stel de 
helft van de Nederlandse bevolking zit in de risico categorie, kans op ernstig ziek en opname 
in ziekenhuis, de andere helft niet. Als je de groep ent die niet ernstig ziek wordt, in zijn 
geheel geënt hebt, dan heb je nog steeds ziekenhuisopnames. Bij enting van de risicogroep 
heb je geen ziekenhuisopnames meer (afgezien nog van de doden). Dit is zwart-wit, het 
hangt af van de werkzaamheid bij de risicogroepen. Maar in elk geval zal de acceptatie van 
het vaccin bij de risicogroepen hoger zijn. Die acceptatie zal groeien bij hen die niet zo ziek 
worden als ze zien dat de lange termijneffecten gering zijn. En dat kost nu eenmaal tijd. 
Verdere vragen van Keulemans waren o.a. de logistiek (“moeten we aandelen kopen in 
producenten van diepvriesapparatuur”) en of de datum van bekendmaking een week na de 
verkiezingen bewust is geweest (Keulemans denkt van niet). 
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kunnen-we-deze-zomer-weer-naar-een-festival-acht-prangende-vragen-over-het-vaccin~b6df75da/
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In de NY Times een vergelijkbaar artikel 
https://www.nytimes.com/2020/11/10/opinion/pfizer-vaccine-covid.html Het begint wat 
korzelig 
 important scientific announcements about vaccines are made through peer-reviewed 
medical research papers that have undergone extensive scrutiny about study design, results 
and assumptions, not through company press releases. 
Daar heeft de schrijver gelijk in, maar met de halve wereld op slot, is het niet helemaal 
onbegrijpelijk dat zo’n bericht verschijnt. De 5 vragen die behandeld worden overlappen 
deels die van Keulemans, zoals: hoe lang blijft de bescherming bestaan, hoe staat het met 
de risicogroepen. 
Wat Keulemans niet noemt maar hier uitgebreid op wordt ingegaan is het effect wat dit kan 
hebben op andere vaccinstudies. Het kan 2 kanten op: problemen om een 
placebogecontroleerde studie op te zetten bij een werkzaam alternatief, of juist 
eenvoudiger, wanneer het mogelijk is om bij degenen die geen baat hebben bij het vaccin, 
verlaagde antilichaam titers vast te stellen. Dan wordt het mogelijk daar een grens aan te 
stellen, en daar nieuwe vaccins aan te toetsen. Voor de jaarlijkse griepprik zijn 70 personen 
voldoende (kennis van 10 jaar geleden, nu misschien anders, maar in elkk geval beperkt). 
 
Nu Pfizer met 90% komt kan Rusland niet achterblijven, Sputnik toept over met 92%. Bij 
Science Media Centre heeft weer een hele reeks experts gereageerd 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-announcement-of-interim-data-
analysis-of-the-phase-3-sputnik-v-covid-19-vaccine-trial/ 
Dit is gebaseerd op 20 “cases” in plaats van de 92 bij Pfizer. Hoe je dan een op 1% 
nauwkeurig getal kunt opgeven is mij een raadsel. Een reactie 
“This is not a competition. We need all trials to be carried out to the highest possible 
standards and it is particularly important that the pre-set criteria for unblinding the trial 
data are adhered to avoid cherry picking the data. Anything less than this risks a public loss 
of trust in all vaccines, which would be a disaster.” 
Overigens is de meerderheid van de reacties niet zo negatief. Het Astra / Oxford vaccin is 
gebaseerd op hetzelfde principe (net als dat van Janssen Leiden trouwens), en de hoop is 
dat ook deze groep vaccins een goede werking zal hebben. Er zullen in elk geval minder 
logistieke problemen zijn vergeleken met het “ijskonijn”, en voor Janssen geldt dat maar 
één injectie nodig is. 
  

https://www.nytimes.com/2020/11/10/opinion/pfizer-vaccine-covid.html
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-announcement-of-interim-data-analysis-of-the-phase-3-sputnik-v-covid-19-vaccine-trial/
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Coronajournaal 12-13 november 
 
De 90% bescherming blijft het nieuws overheersen, zoals donderdagavond bij Op1 waar een 
trotse Pfizer Nederland medisch directeur de dr. Jekyll kant van Pfizer kon presenteren. 
Volgens hem zou het vaccin zeker een jaar bescherming moeten bieden. Dat baseerde hij op 
de gegevens uit de fase 1 / 2 studies die al maanden eerder gestart zijn (en nog steeds 
doorlopen). 
Ook werden de dozen gepresenteerd waarin het vaccin 10 dagen bij -70 bewaard kan 
blijven. 
Hans de Vries, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma van het RIVM gaf aan dat 
het wel een jaar kan duren voordat de Nederlandse bevolking is ingeënt. Van Vliet staat ook 
in de NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/rivm-waarschuwt-vaccinatie-gaat-zeker-
jaar-duren-a4019849 
Net als bij chloroquin (Zeewolde) moeten de voorraden beschermd worden, alleen is de 
reden een geheel andere… 
 
Wie krijgt als eerste het vaccin? Een concreet verhaal van de Royal Society 
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/set-c/set-c-vaccine-deployment.pdf 
Het voorstel behelst 4 fasen, waarbij de eerste fase nog is onderverdeeld. Ben benieuwd 
waar onze gezondheidsraad mee komt. 

 
Hier is zoals te verwachten geen rekening gehouden met onderlinge verschillen in vaccins 
(wel/niet geschikt voor risicogroepen) en de beschikbaarheid. 
 
Het stuk van de Royal Society is niet zozeer interessant vanwege de conclusies, die liggen 
tamelijk voor de hand, maar er zitten heel interessante stukken tussen. Uitgebreid wordt 
ingegaan op de weerstand tegen vaccinaties, waarbij heel actuele voorbeelden 
voorbijkomen. Maar ook de geschiedenis komt aan bod. 
The opposition to vaccines in the late 1800s has striking parallels with contemporary 
movements, namely in the ideas that: vaccines cause illness in children, immunity is 
temporary, vaccines are ineffective or poisonous, that medical science and government have 
created an alliance for profit, there is a cover up and move to totalitarianism and 
infringement of basic rights and civil liberties and that healthy lifestyles or alternative 

medicine is a solution84,88. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/rivm-waarschuwt-vaccinatie-gaat-zeker-jaar-duren-a4019849
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Wat hierop aansluit is een onderzoek in de UK waarbij de weerstand tegen een corona 
vaccinatie is onderzocht 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20313219?utm_source=mira
genews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news 
Die weerstand blijkt groter bij lagere inkomensgroepen, en ook bij allochtonen. Ik weet niet 
of deze resultaten ook voor Nederland zouden gelden, de weerstand lijkt mij juist bij hoger 
opgeleiden te zijn 
Participants in the lower household income bracket (<£35,000) were almost twice (OR: 2.08, 
95%CI: 1.31–3.3) as likely to reject a COVID-19 vaccine than participants with a medium 
household income (£35,000-£84,999). Those in the highest income bracket (>£85,000) were 
almost three times (OR: 0.35, 95%CI: 0.17–0.73) as likely to accept the vaccine as middle-
income bracket participants (£35,000-£84,999). 
Participants that self-reported as Black, Asian, Chinese, Mixed or Other ethnicity were 2.7 
times (95%CI: 1.27–5.87) more likely to reject a COVID-19 vaccine than White British, White 
Irish and White Other participants. There was also some indication that those that identify 
their employment as homemaker were more likely to reject the vaccination than those in full 
time employment or on parental leave from full time employment. 
 
De Amerikaanse CDC heeft het advies voor mondkapjes uitgebreid, en geeft aan dat het ook 
de drager zelf enigszins beschermt 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html 
Opvallend is de uitgebreide literatuurlijst, met veel nieuwe publicaties. Ook de 
publieksinformatie is aangepast 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-
guidance.html 
Wel opvallend dat deze nieuwe informatie snel na het verlies van Trump is uitgekomen. 
Spatmaskers (face shields) worden alleen geadviseerd om de ogen te beschermen maar zijn 
geen vervanging voor de mondmaskers 
Deze uitgebreide Amerikaanse informatie staat wel in schril contrast wat de RIVM website 
te melden heeft over mondmaskers. Op 9 november is de site aangepast 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes 
Het is een beetje een boer met kiespijn, het is niet echt een aanmoediging: 
Waarschijnlijk helpen niet-medische mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van 
besmetting van anderen. Als iedereen zich aan de basisregels houdt, is het niet nodig om een 
mondkapje te dragen. (Dus: blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd afstand, vermijd 
drukte en houd je aan de hygiënemaatregelen). Eerder werd berekend dat een 
buitenproportioneel aantal mensen in openbare ruimte een mondkapje moest dragen om 
één besmetting te voorkomen. Inmiddels is het aantal besmettelijke mensen in Nederland 
echter zodanig toegenomen, dat deze verhouding kleiner is geworden. Op korte termijn zal 
ook niet met zekerheid gezegd kunnen worden of niet-medische mondkapjes wel of geen 
meerwaarde hebben. 
Met het buitenproportionele aantal mensen, nodig om 1 besmetting te voorkomen is zeker 
het Noorwegen onderzoek bedoeld. Er staat nu wel bij dat dat niet meer opgaat. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20313219?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20313219?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
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Tijdens mijn dagelijkse fietsronde, een relict uit de tijd van de 
eerste lockdown fiets ik naar Ingrid en Bart om de hond 
(Ginger) uit te laten en vervolgens door naar Batavia Haven 
naar ons appartement in aanbouw voor een foto. 
In toenemende mate kom ik mondkapjes waarvan de drager 
afscheid heeft genomen. Het ergert me. Met een 
tuinhandschoen raap ik ze op, in de fietsmand en daarna 

weggooien. Hier de oogst, 12 november (8 stuks) 
 
Van Doeke Post kreeg ik een mail met informatie uit Australië 
Ik had gisteren contact met mijn familie in Australië, Melbourne. Mijn neef vertelde mij dat 
ze nu al weken op slot zaten, maar dat ze heel erg trots waren dat er nu sinds een poosje 
geen enkele besmetting meer gemeld is en dat ook de ziekenhuizen geen problemen meer 
hebben. Hij vertelde ook dat ze een bewegingsbeperking hebben van maar 5km en dat ze 
alleen maar naar de supermarkt en apotheek mogen. En het verbazingwekkend is dat 
iedereen zich er aan houdt, aldus mijn neef. De straten zijn leeg. De mensen die niet 
afhankelijk zijn van de auto voor hun werk hebben die auto op stal gezet. De benzine omzet 
is gigantisch gedaald. Vorige week werden de maatregelen versoepeld. Maar men moet zich 
nog wel aan de afstand houden en ook aan de regel dat mondkapjes verplicht zijn. 
 Het kan dus toch: die besmettingen helemaal laten verdwijnen. En het kan dus toch dat 
mensen gedisciplineerd die regels opvolgen. Ik vraag mij wel eens af of we dit in ons land 
ook niet voor een poosje hadden moeten doen. Zou dan het aantal besmettingen niet veel 
eerder naar beneden gaan? Zouden we dan met meer testen de zaak niet in bedwang 
kunnen houden? Maar ik besef wel dat de spagaat tussen gezondheid en economie niet 
makkelijk is en ik ben blij dat ik niet in een beslisteam zit Maar toch denk je wel eens of we 
niet wat drastischer hadden moeten zijn in ons land. Met zoete woorden en met alleen 
adviezen komen we er niet en het zou dan wel eens veel langer kunnen duren dat we in de 
misère zitten. 
 
Mijn antwoord aan Doeke komt erop neer dat ik de situatie in Australië (en Nieuw Zeeland) 
moeilijk vergelijkbaar vindt met de Nederlandse gezien de geografie. Australië heeft een 
strenge quarantaine regeling voor ieder die Australië binnenkomt (uitzondering voor Nieuw 
Zeeland). 
Zolang we in Europa geen gezamenlijk beleid kunnen ontwikkelen blijft een effectieve 
bestrijding lastig. De Europese Commissie is bezig om plannen uit te werken om de ECDC 
meer bevoegdheden te geven maar Rutte schijnt daar op tegen te zijn, zie 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-en-toekomstige-pandemieen-
moeten-gezamenlijk-worden-bestreden-als-het-aan-brussel-ligt~b674bd29/ 
Later vond ik nog een artikel over Australië in de Financial Times. Een link opgeven werkt 
niet heb ik gemerkt, maar met Google zoeken op ft.com en de eerste woorden van het 
artikel How Australia brought de corona virus under control lukt het bij mij in elk geval wel 
Zoals wel vaker zijn de opmerkingen interessanter dan het artikel. In een aantal 
commentaren wordt de opmerking gemaakt dat het in Australië het nu zomer is. 
 
Van mijn nicht Astrid hoor ik geen positieve geluiden over de ontwikkelingen in Stockholm. 
Zij stuurt mij een link die ik omzet met Google Translate 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corona-en-toekomstige-pandemieen-moeten-gezamenlijk-worden-bestreden-als-het-aan-brussel-ligt~b674bd29/
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https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=nl&u=https://www.aftonbladet.se/deba
tt/a/WOO9rr/sveriges-strategi-mot-covid-haller-inte-langre 
Een groep van 27 experts heeft een open brief geschreven aan alle partijvoorzitters. Het 
artikel in Aftonbladet citeert één van hen 
Volgens Fredrik Sund, operations manager bij de Infection Clinic van het Uppsala Academic 
Hospital, zijn deze er niet in geslaagd de ontwikkeling te stoppen. "We zijn bijna in vrije val" , 
schrijft hij op 8 november in een open Facebook-bericht: 
'De afgelopen dagen zijn er steeds wanhopigere kreten om hulp van 
zorgprofessionals. Verpleegkundigen op afdelingen die op reguliere afdelingen voor ernstig 
zieke patiënten mogen zorgen, spoedartsen / verpleegkundigen die geen tijd hebben om te 
herstellen en infectieartsen die proberen tijd te hebben om te helpen in het hele ziekenhuis 
waar covid-patiënten zorg nodig hebben en tegelijkertijd prioriteit geven aan de zorg voor 
ernstig zieke patiënten in overleg met intensive care-artsen . Dit alles in combinatie met een 
veel vermoeider zorgpersoneel en een uitgestelde zorg vanaf dit voorjaar, betekent dat de 
situatie nu beduidend slechter is dan dit voorjaar. 
 
Omdat Zweden voor velen een “gidsland” is verschijnen er ook regelmatig berichten in de 
internationale media. Ik haal er één uit omdat ons land daar op vreemde wijze wordt 
neergezet. Het is een artikel uit de Financial Times, met Google, en dan ft.com, covid, 
sweden , surge zou het moeten lukken om dit artikel te lezen. 
Er staat een grafiek in waarin het percentage positief getest per land over een langere 
periode is uitgezet. Tijdschaal is een beetje vreemd, Zweden links Spanje rechts maar dat 
heeft te maken met een eerdere “surge” in Spanje. Nederland staat bovenaan met ruim 
30%, dat is geen staatje waar je bovenaan wilt staan. Maar we zijn toch nooit boven de 18% 
gekomen toch? 

 
Even denk ik dat het aan de log schaal ligt, maar er is nog een grafiek bij dit artikel, waar 
Nederland niet bij staat. De percentages van de andere landen komen wel met elkaar 
overeen dus het moet een fout zijn, dat hoge percentage voor Nederland. 
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Coronajournaal 14–15 november 
 
Mijn journaal van 10-11 november had ik opgedragen aan de Dichter des Trefpunts, Jan 
Nassy, en zoals deze dichter betaamt antwoordt hij met een fraai sonnet, dat hij als volgt 
inleidt: 
Hartelijk dank voor je laudatio.  
Naast de langharige bard uit Genua voel ik me een poëtische dwerg en naast het genie uit 
Stratford-upon-Avon een dichtende microbe.  
Bijgaand als dank een bijdrage aan je langzamerhand monumentale debat. 
 

 
Misschien een kleine uitleg bij tering (teringlijder, krijg de tering): hier is het in de betekenis 
van TBC. De “tering naar de nering zetten” is dan weer wat anders maar blijkt allemaal wel 
dezelfde achtergrond te hebben. 
Dies irae, “dag van de toorn” heeft te maken met het Laatste Oordeel zoals Jan aangeeft. 
Dan moet ik altijd denken aan Siebelinks Knielen op een bed violen. Daar komt nu bij het pas 
verschenen boek De ontdekking van Urk van (Belg) Matthias Declerck (zie het interview met 
hem op Youtube). 
 
Over Multi-experts gesproken: ik kreeg van Mart van Lieburg een link naar een artikel in Arts 
en Auto, een column van Armand Girbes, hoofd van de ic van VUmc: 
https://www.artsenauto.nl/daar-gaan-we-weer/ 

https://www.artsenauto.nl/daar-gaan-we-weer/
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Hij stoort zich aan twee zaken: de vergaande bureaucratisering van de (ic) 
patiëntenspreiding, en deskundigen die zich uitlaten over zaken waar ze helemaal niet 
deskundig in zijn: 
Een ander punt dat opvalt is de rol van de deskundigen. Ze zijn natuurlijk in vrijwel ieder tv-
programma te zien in deze periode van crisis. Dat is uitstekend en goed voor de 
transparantie en het inzicht en daarmee de motivatie van ons allemaal om te doen wat we 
doen. Maar wat me steeds meer opvalt is dat de deskundigen een oordeel vellen over iets 
waarin ze helemaal niet deskundig zijn of waar ze de draagwijdte helemaal niet van kunnen 
overzien vanuit hun (eenzijdige) deskundigheid. 
Hij neemt in eerste instantie de virologen op de korrel die zich uitlaten over lockdown 
maatregelen, maar 
Uiteraard geldt dat mutatis mutandis voor de andere deskundigen. 
Hij besluit met 
Voorlopig zullen we nog even moeten leven met dit coronavirus en moeten we ervoor zorgen 
dat ons zorgsysteem én onze samenleving zo goed als mogelijk blijven functioneren. En met 
de noodzakelijke maatregelen is het net als met een geneesmiddel of operatie: iedere goede 
maatregel heeft bijwerkingen en de dosis en timing zijn van groot belang, waarbij beter de 
vijand is van goed (‘Le mieux est l’ennemi du bien’, Voltaire). Door collectieve intelligentie is 
de kans op de beste beslissing het grootst. Een flinke klus die alleen gezamenlijk is te klaren. 
Op naar het nationale einde-coronafeest in juli 2021 (denk ik… hoop ik. PS ik ben geen 
deskundige in voorspellingen). 
 
Jaap van Dissel kreeg in Trouw een achtergrondartikel, al een tijdje terug maar het vaccin 
nieuws ging voor 
https://www.trouw.nl/binnenland/jaap-van-dissel-onverstoorbaar-bescheiden-en-een-
tikkeltje-star~bc413da5/ 
(Oud) collega’s werden benaderd, maar ook iemand als Maurice de Hondt. Van Dissel blijkt 
geïnteresseerd in de geschiedenis van uitbraken, zoals Typhus Mary: 
Van Dissel kan gloedvol vertellen over Mary Mallon, een Ierse immigrant in Amerika die 
leefde rond 1900. Ze ging de boeken in als ‘Typhoid Mary’, oftewel ‘Tyfus-Mary’. Mallon 
was, zonder het te weten, een ‘superverspreider’ van tyfus. Zelf had ze geen symptomen, 
maar in de gezinnen waar ze werkte als kok werden tientallen mensen ziek, van wie een 
klein deel overleed. Mallon weigerde zich te laten testen, maar toenmalig ‘bron- en 
contactonderzoek’ maakte duidelijk dat zij wel de bron moest zijn. Ze werd uiteindelijk 
opgesloten om haar van het koken af te houden. 
Eigenlijk had ik moeten weten dat van Dissel interesse heeft in geschiedenis, want hij nam 
ook deel aan “expeditie lepra” in Suriname, zoals genoemd in dit interview. 
Marion Koopmans is “positief kritisch” over van Dissel: 
“Hij blijft dicht bij de kennis die we hebben. Hij gaat niet speculeren”, zegt Marion 
Koopmans, hoogleraar virologie en lid van het OMT. Ze noemt Van Dissel ‘iemand van de 
inhoud’. “Echt geïnteresseerd in de fundamentele aspecten van de wetenschap. Maar hij is 
minder van het uitleggen aan het publiek. Ik denk dat het handig zou zijn in zijn functie als 
hij daar iets meer affiniteit mee zou hebben. Ik heb ook niet de indruk dat Jaap een politiek 
dier is. Couthino was wat dat betreft echt een ander type.” 
Even verder prijst ze zijn onafhankelijke opstelling ten opzichte van het kabinet 
Als er nieuwe maatregelen genomen moeten worden, bezoekt Van Dissel eerst op zondag 
het Catshuis, voor informeel overleg met leden van het kabinet. Daags daarna komt het 

https://www.trouw.nl/binnenland/jaap-van-dissel-onverstoorbaar-bescheiden-en-een-tikkeltje-star~bc413da5/
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OMT bijeen, om een advies aan het kabinet op te stellen. Het roept bij critici de vraag op of 
Van Dissels inschatting van de politieke haalbaarheid invloed heeft op de discussie in het 
OMT. Volgens Koopmans niet. “Jaap zegt weleens: ‘Hier zal flink weerstand op komen’. 
Maar nooit: ‘Dit kan niet want...’” Volgens Koopmans stuurt Van Dissel de discussie ook niet 
een bepaalde kant op. 
Het beeld dat uit dit verhaal naar voren komt, dat is wel zo ongeveer zoals ik van Dissel zelf 
inschat. Geen groot communicator, maar heel deskundig, integer, die misschien ietsje 
makkelijker kan toegeven (bijvoorbeeld bij de mondkapjes). 
 
Jaap Dik stuurt een artikel waarin de werkzaamheid van fluvoxamine bij corona wordt 
beschreven, in een placebo gecontroleerde studie. Een verrassing voor mij want toen ik in 
1975 bij (toen) Philips Duphar begon was fluvoxamine (codenaam DU23000, merknaam 
Fevarin) in ontwikkeling als anti-depressivum. Ik heb toen veel stabiliteitsonderzoek gedaan, 
en bijvoorbeeld analyses in rattenvoer (voor de toxicologische proeven). 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108 
Uit de literatuur was al bekend (mij niet) dat fluvoxamine een gunstig effect had op een 
cytokine storm 
Previous studies have shown that fluvoxamine, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 
with high affinity for the S1R,8 reduced damaging aspects of the inflammatory response 
during sepsis through the S1R-IRE1 pathway, and decreased shock in murine sepsis models.9 
(SSRI is een klasse van anti-depressiva, toen – in 1975 – nieuw, en we waren toen best trots 
als eerste op de markt te zijn gekomen, nog vóór Prozac. Helaas heeft deze door een aantal 
oorzaken de markt veroverd). 
Gepleit wordt voor uitgebreider placebo gecontroleerd onderzoek, maar nu er 
dexamethason is zal dat niet gebeuren denk ik. 
 
Nog meer nieuws van middelen die al langer op de markt zijn, zoals Interferon-beta 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/middel-tegen-longziekten-lijkt-in-
vernevelde-vorm-succes-te-boeken-tegen-corona~b885b444/ 
Interferon, dat is een oude bekende, ik weet dat dit een promotieonderwerp was van Toine 
Pieters, ziehier een interview in Trouw uit 1999. Ook interessant vanwege de relatie 
industrie-overheid-patiënt 
https://www.trouw.nl/nieuws/het-wondermiddel-blijkt-de-grootste-flop~b4f41944/ 
 
In het Volkskrant artikel ook een link naar de WHO “Solidarity Trial” waarin heel negatief 
wordt bericht over interferon, en ook over remdesivir 
The Solidarity Trial published interim results on 15 October 2020. It found that all 4 
treatments evaluated (remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir and interferon) 
had little or no effect on overall mortality, initiation of ventilation and duration of hospital 
stay in hospitalized patients. 
Maar interferon zou dus als inhalatietoepassing wel werkzaam kunnen zijn. 
 
De Volkskrant gaat in op de ict problemen bij de GGD 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-dit-houtje-touwtje-systeem-gaven-
ggd-medewerkers-de-coronacijfers-door-tot-het-crashte~bffdf742/ 
Arnold Bosman wordt geciteerd: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108#jpc200006r8
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108#jpc200006r9
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/middel-tegen-longziekten-lijkt-in-vernevelde-vorm-succes-te-boeken-tegen-corona~b885b444/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/middel-tegen-longziekten-lijkt-in-vernevelde-vorm-succes-te-boeken-tegen-corona~b885b444/
https://www.trouw.nl/nieuws/het-wondermiddel-blijkt-de-grootste-flop~b4f41944/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-dit-houtje-touwtje-systeem-gaven-ggd-medewerkers-de-coronacijfers-door-tot-het-crashte~bffdf742/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-dit-houtje-touwtje-systeem-gaven-ggd-medewerkers-de-coronacijfers-door-tot-het-crashte~bffdf742/
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Bosman werkt in die periode voor een GGD als adviseur. Namens die GGD, hij wil niet zeggen 
welke, adviseert hij dan om Go. Data te implementeren. Maar bijna alle andere GGD’s 
zeggen dat zij liever doorgaan met HPZone. Daarvoor kiest de GGD-koepel dan. 
Bosman begrijpt die keuze wel, gemaakt in zo’n hectische tijd. ‘HPZone is vertrouwd voor de 
GGD’s, ze zijn eraan gewend. Er kwam al zo veel op de GGD’s af met het opbouwen van al 
die teststraten. Het is een rotklus om over te stappen op een ander programma.’ 
 
Rosanne Hertzberger in de NRC gaat in op de logistiek van het komende 
vaccinatieprogramma 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-
a4020014 
Met recordsnelheid worden vaccins ontwikkeld en geproduceerd (nog wel even goedkeuren 
natuurlijk), maar dan… 
Want helaas sprongen in dit toneelstuk ook het RIVM en de GGD weer in hun rol en 
begonnen met temperen van verwachtingen, afremmen en moeilijk doen. Het vaccin 
ontwikkelen duurde tien maanden, maar het RIVM weet nu al dat het vaccineren in ieder 
geval minstens een jaar gaat duren. De GGD verklaart nog geen opdracht van het ministerie 
te hebben ontvangen om het vaccineren te organiseren. Het klinkt allemaal heel bekend in 
de oren, de houding was precies zo bij het testbeleid in de eerste golf. Het duurde maanden 
voordat de benodigde urgentie werd gevoeld en de organisaties op oorlogskracht kwamen. 
Vertel me niet dat we dit opnieuw gaan beleven. 
Ik heb zelf ook Hans van Vliet op TV gezien en hij had valide punten waarom het langer kan 
duren dan gedacht, maar tegelijkertijd gaf hij ook niet de indruk dat als er vaccin voorradig 
is, er alles aan wordt gedaan om het zo snel mogelijk toe te dienen. Misschien mag je dat 
ook niet verwachten voor iemand die is aangenomen om het jaarlijkse 
Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren. 
 
Maar voorlopig denk ik dat sneltesten eerder een bijdrage zullen leveren om nieuwe 
lockdowns te vermijden. Bram Hahn in Elseviers Weekblad, zie PDF gestuurd door Huub 
(Nederland testland: Dagelijks testen om lockdowns te voorkomen) geeft een overzicht van 
enkele buitenlandse voorbeelden en noemt het VNO-NCW plan: 
In het VNO-NCW-plan zou dat worden ondervangen door dagelijks testen. Wat je op 
maandag mist, vis je er dan op dinsdag wel uit. Waterdicht is het niet, want het leunt sterk 
op de bereidheid van burgers om dagelijks de moeite te nemen om zo’n test te doen. Maar 
het zou het waard kunnen zijn. Als er straks een functionerend systeem is van grootschalig, 
laagdrempelig en goedkoop testen, wellicht aangevuld met gevalideerde zelftests, dan 
gloort er hoop op een terugkeer naar een maatschappij met meer bewegingsvrijheid en 
toekomstperspectief. 
Overigens schieten de particuliere testlocaties als paddenstoelen uit de grond. Bij de BDD 
Corona Locator hebben ze nu een nieuwe knop, er zijn 94 organisaties, veel met meerdere 
vestigingen. Al een tijdje zie ik bij de A28 afslag Urk een reclame voor zo’n locatie. Komt nu 
goed van pas nu Urk op 1 staat bij het (relatieve) aantal besmettingen 
  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-a4020014
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/14/het-vaccin-gaat-werken-nu-nog-de-overheid-a4020014
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Coronajournaal 16–18 november 
 
De afgelopen 2 weken zijn we vanwege de extra maatregelen niet naar Urk gegaan. Maar 
vrijdag gaan we weer, al halen we even geen kibbeling bij de “uitdeelpost” op het 
industrieterrein, want Urk voert de ranglijst aan van “meest besmette gemeenten van 
Nederland”. 
 
De 95% van Moderna is een opsteker, al komt dit niet meer helemaal onverwacht na de 
90% van Pfizer. Moderna geeft wat meer informatie van Pfizer, met een 5:90 verhouding in 
aantal besmettingen, en van de 95, zijn er 11 serieus ziek geworden, allen in de placebo 
groep. Science Media Centre is er weer snel bij 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-moderna-announcement-of-its-
phase-3-vaccine-interim-results/ 
Een flink deel van de deelnemers aan de studie was ouder of hoorde bij een risicogroep: 
30,000 people aged 18 or over were enrolled in the US, and these included older people 
(7,000 over 65) as well as younger. 
 Dit is bekend van degenen die geïnfecteerd zijn geraakt: 
The 95 cases included 15 patients older than 65, and 25 from diverse communities including 
4 Black or African Americans. No breakdown was provided within this subgroup, but all 11 
severe cases of Covid occurred in the placebo group. 
Vergeleken met het Pfizer vaccin is voor Moderna meer mRNA nodig 
Moderna’s Covid-19 vaccine candidate has a higher mRNA amount per dose, 100 
micrograms per dose, compared to the BioNTech/Pfizer vaccine candidate which has 30 
micrograms of RNA per dose. 
Maar Moderna zal minder logistieke problemen geven 
Moderna has also announced that the vaccine can be shipped at -20 degC, standard freezer 
temperature, in contrast to the Pfizer vaccine at -70, and is stable at normal refrigerated 
temperatures for 30 days. This will give the vaccine a big advantage in distribution, 
especially in the developing world, but it is likely that Pfizer will announce new stability data 
in future as the stability studies are done, or even reformulate the vaccine, for example 
to freeze dried form, to avoid refrigeration. 
 
Het bericht van Moderna zorgt voor optimisme maar voor de komende maanden zijn de 
berichten somber volgens Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie LUmc 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vaccin-biedt-pas-na-lange-coronawinter-
soelaas~bb1a2c85/ 
Zijn stelling is dat dit corona virus sterk seizoensafhankelijk is en dat daarop ook het beleid 
moet worden gemaakt 
De gunstige schommeling die zich nu voordoet in ons land, geeft wat tijd voor het maken van 
een realistisch beleid dat niet alleen vertrouwt op het draaien aan de maatregelknoppen 
voor de hele winter. De enige conclusie is dat je alles moet richten op het beperken van de 
gevolgen. Dus inzetten op alle mogelijke vormen van capaciteits- uitbreiding en 
noodopvang, ook wel aangeduid als de mitigatiefase van een epidemie. Vooral niet 
verwachten dat deze golf zo wel weer voorbij is en afwachten of er weer een derde komt. 
Probleem is dat als je de opvang verdubbelt, en het aantal besmettingen verdubbelt ook per 
2 weken, zoals in september, dat je dan vrij snel weer aan je maximumcapaciteit zit. Dan 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-moderna-announcement-of-its-phase-3-vaccine-interim-results/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-moderna-announcement-of-its-phase-3-vaccine-interim-results/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vaccin-biedt-pas-na-lange-coronawinter-soelaas~bb1a2c85/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vaccin-biedt-pas-na-lange-coronawinter-soelaas~bb1a2c85/
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lijkt meer opvang in de eerste lijn (proef Amsterdam) realistischer. In Duitsland is de ic- en 
ziekenhuiscapaciteit flink groter dan in Nederland, maar het gaat niet alleen om bedden: 
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/Intensivbetten_Pflegekraefte/index.html 
Altmaier, minister economische zaken in Duitsland (tip van Huub) ziet de komende 4-5 
maanden nog steeds flinke beperkingen. 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/altmaier-warnt-vor-zu-fruehen-lockerungen-a-
fcad9d17-ddaf-4be3-99b9-7c91f00c1509 
 
Behalve Moderna was er meer goed nieuws, de immuniteit zou vele jaren kunnen 
aanhouden. 
https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html 
Gebaseerd op niet-“peer” gereviewed onderzoek, maar toch. Er is o.a. gekeken naar 
mensen die met SARS waren geïnfecteerd en die bleken nog B- en T cellen te hebben. 
Voor herinfectie lijkt me vooral bepalend of het corona virus makkelijk muteert, wat tot nu 
toe lijkt mee te vallen. 
 
Het duurt dus nog wel even voordat een flink deel van de bevolking is gevaccineerd. Ik ga nu 
maar even voorbij aan de vraag hoeveel mensen zich laten vaccineren. 
Als we gevaccineerd zijn, mogen we dan weer naar een concert- en worden niet-
gevaccineerden geweerd? https://www.trouw.nl/binnenland/moet-je-straks-gevaccineerd-
zijn-om-een-concert-te-kunnen-bezoeken-organisaties-zien-er-wel-wat-in~bd8d0ac5/ 
Het is de vraag of onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in 
Nederland mag. De Algemene wet gelijke behandeling staat dat in principe niet toe. Volgens 
Universitair hoofddocent rechtsfilosofie Roland Pierik (UvA) is de huidige situatie zo uniek 
dat een rechter het beste antwoord kan geven. “Het kan dat een rechter het belang voor de 
bevolking om terug naar normaal te kunnen zwaar meeweegt. Net als het belang dat niet 
nog meer bedrijven omvallen.” 
Maar Pierik ziet er wel wat in 
Pierik onderzoekt samen met hoogleraar Marcel Verweij hoe een democratische overheid 
moet omgaan met vaccinaties. Hij ziet wel ruimte voor versoepeling van de 
coronamaatregelen voor mensen die zich laten vaccineren. “Ieder mens heeft een zorgplicht. 
Als burger ben je verantwoordelijk om geen schade toe te brengen aan anderen. Dus blijf je 
nu thuis. Je zou kunnen zeggen dat iemand die zich laat inenten, niet meer besmettelijk is, 
heeft voldaan aan die zorgplicht en daarom weer buitenshuis dingen kan ondernemen. 
Paar dagen later komt Pierik ook aan het woord in de Volkskrant met een vergelijkbaar 
verhaal 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vaccinatie-hoeft-niet-maar-piep-dan-ook-
niet-over-minder-vrijheid~bc2eca4e/ 
Een onverwachte reactie komt van Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza 
Stichting en als zodanig een grote vijand van Dick Bijl 
Gevaccineerden voordeeltjes geven is echter onjuist. Ondanks de ronkende persberichten, 
hebben de twee kandidaatvaccins vooralsnog circa 90 procent effectiviteit. In sommige 
groepen zal die werkzaamheid echter lager zijn. Fantastisch natuurlijk, maar nog geen 
garantie op langdurige immuniteit. De kans daarop bestaat zeker, maar nog onbekend is 
hoe lang dat zal zijn. 
 

https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/Intensivbetten_Pflegekraefte/index.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/altmaier-warnt-vor-zu-fruehen-lockerungen-a-fcad9d17-ddaf-4be3-99b9-7c91f00c1509
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/altmaier-warnt-vor-zu-fruehen-lockerungen-a-fcad9d17-ddaf-4be3-99b9-7c91f00c1509
https://www.nytimes.com/2020/11/17/health/coronavirus-immunity.html
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Zelf ben ik ook niet voor om gevaccineerden voordelen te geven, al was het maar om vaccin 
tegenstanders wind uit de zeilen te nemen. 
Dit kwam ik tegen op een Facebookpagina van een oud-collega (commentaar overbodig) 

 
En hij stuurde me deze link door, van ene Carine Knapen 
https://www.carineknapen.info/post/ingrediënten-astrazeneca-covid19-
vaccin?fbclid=IwAR03tIohmUIrjq5Qcea8NWxlzSGdSdUoZtI5bJki5B3h3HvvHBI-5xY6q14 
Hierbij een deel van mijn reactie 
Als iemand zich niet wil laten inenten dan is dat zijn goed recht, maar dan wel met goede 
argumenten. 
Allereerst de vraag waarom je gezonde mensen zou enten. Dat is omdat toch ook mensen 
met een goed immuunsysteem misschien niet dood maar toch ernstige klachten kunnen 
krijgen. En als bescherming voor opa en oma als (klein) kinderen op bezoek komen, of voor 
de juf van 60 jaar. 
Deze mevrouw bewijst m.i. dat ze niet begrijpt wat een vaccin is (ze kent alleen 
geneesmiddelen lijkt het), geen idee heeft dat je hulpstoffen nodig hebt voor stabiliteit en 
goede werking, en dat een onschuldig verkoudheidsvirus (daar zijn er alleen bij de mens al 
meer dan 80 van) geen DNA wijziging bij de mens geeft. 
 
Arnold Bosman heeft in opdracht van MSD een mooie metafoor geschreven, hij heeft de 
pandemie met al zijn aspecten vergeleken met een uitbraak van insecten in een 
tuindersbedrijf. 
https://www.efpia.eu/media/578017/final-perspectives-on-vaccination-2020.pdf 
Met fraaie tekeningen en heel veel nuttige referenties. Carine Knapen kan hier nog wat van 
leren. 
 
In haar column in de NRC reageert Cecile Janssens op de interviews met Westendorp en 
Helsloot. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/13/te-simpele-kritiek-op-coronamaatregelen-
a4019951 
Algemene lijn: ja, de maatregelen om corona in te dammen veroorzaken veel schade maar 
wat is het alternatief? 
Westendorp linkt de schade aan de steeds strengere lockdowns en het „hameren”, maar 
concretere maatregelen noemt hij niet. 
Zelfde voor Helsloot 
Ook Helsloot geeft geen details over welke maatregelen erger zijn dan de kwaal, hij heeft 
het over „de halve samenleving op slot” en „gedeeltelijke lockdown”, maar in zijn redenering 
lijkt alle schade het gevolg van de maatregelen. 
En hier het slotakkoord 

https://www.carineknapen.info/post/ingrediënten-astrazeneca-covid19-vaccin?fbclid=IwAR03tIohmUIrjq5Qcea8NWxlzSGdSdUoZtI5bJki5B3h3HvvHBI-5xY6q14
https://www.carineknapen.info/post/ingrediënten-astrazeneca-covid19-vaccin?fbclid=IwAR03tIohmUIrjq5Qcea8NWxlzSGdSdUoZtI5bJki5B3h3HvvHBI-5xY6q14
https://www.efpia.eu/media/578017/final-perspectives-on-vaccination-2020.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/13/te-simpele-kritiek-op-coronamaatregelen-a4019951
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/13/te-simpele-kritiek-op-coronamaatregelen-a4019951


507 
 

wat is de kwaal? Is de coronakwaal het aantal patiënten dat aan de ziekte overlijdt? Of is 
het het virus dat zich verspreidt onder de bevolking en waarvan we niet weten wat zonder 
maatregelen de gevolgen zijn? Naar mijn idee het laatste. Dit virus en toekomstige virussen 
brengen een nieuwe realiteit waarvoor een nieuw normaal gevonden moet worden, in een 
maatschappij die in de verste verte niet meer lijkt op die van de jaren 60. Die oplossing komt 
niet vanzelf en niet zonder fouten. 
Dat de maatschappelijke schade door het coronavirus enorm is, staat buiten kijf, maar het is 
te simpel om dit toe te schrijven aan de maatregelen. Er is ook schade als de overheid niet 
ingrijpt en het virus de ruimte krijgt. De besmettingen en overlijdens zullen oplopen en meer 
mensen zullen die risico’s willen vermijden. Ook niets doen heeft enorme economische, 
psychische en maatschappelijke gevolgen. Ook niets doen is erger dan de kwaal. 
Daar valt weinig tegen in te brengen lijkt mij. In het universum van Helsloot (en 
Westendorp?) vliegt de KLM nog met volle vliegtuigen naar alle bestemmingen, komen de 
toeristen nog massaal naar Nederland om in hotels te overnachten en gaan de congressen 
met 1000plus deelnemers nog gewoon door. En is er geen sprake van uitgestelde zorg…. 
 
Een interview met van Ranst in de Volkskrant over de situatie in België 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/belgische-van-dissel-over-ons-
coronabeleid-ik-kijk-met-enige-afgunst-naar-uw-regering~bcd3286d/ 
De versnippering in België is groot, dat wist ik wel, maar dat het zó uit de hand gelopen is, 
dat is toch wel een verrassing 
Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar 
niet eens bij naam kennen. 
Maar dat is niet de enige reden 
‘Daarnaast denk ik dat u wat calvinistischer bent in het opvolgen van de regels. U heeft een 
grotere mond als het u niet bevalt, dat zeker, maar stiekem je eigen gang blijven gaan, dat is 
bij ons helaas veel sterker.’ 
 
Het merkwaardige is dat de economische schade bij ons tot nu toe nog lijkt mee te vallen 
zoals blijkt uit het stuk van Marike Stellinga in de NRC. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/13/nederland-doet-het-opvallend-goed-a4020032 
Vrijdag kwam tot veler vreugde het Nederlandse groeicijfer over de maanden nà de eerste 
lockdown: juli, augustus, september. Dat was een mooie V, zij het met een wat plattere 
rechterpoot. Op de recordkrimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal (de lockdown-
maanden) volgde een recordgroei van 7,7 procent in het derde kwartaal. Ja, we zaten eind 
september nog 3 procent onder het niveau van vóór corona, maar niemand had verwacht 
dat de hele klap al goedgemaakt zou zijn. 
Ook als je onze cijfers internationaal vergelijkt gaat het niet slecht 
De VS liggen dichtbij ons. Duitsland, Frankrijk, Zweden en België doen het slechter, het VK 
veel slechter. Mogelijke verklaringen: onze relatief lichte lockdown, de riante noodsteun en 
het karakter van de economie. We leunen minder op toerisme en thuiswerken kan wellicht 
makkelijker. 
 
De ict perikelen bij de GGD waren voor Peter Wittop Koning (oprichter Microbais, apotheek 
automatisering) aanleiding om zijn ervaringen te delen 
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De ICT van de GGD heb ik in het verleden ook mee te maken gehad. Was toen al een drama. 
Wij bouwden toen voor ze de methadonverstrekkingsmodule. Was wel interessant voor mij 
om mee te maken hoe zo’n project bij de (semi)overheid gaat. 
Sinds kort hebben we op Urk de ampuleermachine staan van het Slotervaart / NKI 
Ziekenhuis. Daar werden de ampullen methadon op afgevuld die Peter dan weer in zijn 
Amsterdamse apotheek verstrekte. 
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Coronajournaal 19–21 november 
 
Het langverwachte advies van de gezondheidsraad is uitgebracht, in 2 documenten, een 
samenvatting en het volledige rapport. Die samenvatting is geen overbodige luxe want het 
rapport telt 66 pagina’s 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/11/19/strategieen-voor-
covid-19-vaccinatie 
Het is zo dik omdat uitgebreid wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, inclusief de 
medicamenteuze behandeling, en de verschillende strategieën die kunnen worden gekozen. 
De gezondheidsraad komt tot 4 mogelijkheden 
Er zijn volgens de commissie vier vaccinatiestrategieën mogelijk om bij een voorlopig 
beperkte beschikbaarheid van vaccins COVID-19 te bestrijden. De doelstellingen van de 
eerste drie strategieën zijn respectievelijk het verminderen van ernstige ziekte en sterfte, het 
terugdringen van verspreiding en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. Een 
vierde strategie volgt uit een combinatie van deze doelstellingen 
De commissie adviseert de eerste strategie, het verminderen van ernstige ziekte en sterfte, 
en binnen deze een nadere prioritering: 
De commissie stelt vast dat op dit moment ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen 
het hoogste risico hebben op ernstige ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19. Op basis 
hiervan beveelt de commissie aan deze groepen met voorrang te vaccineren, waarbij de 
hoogste prioriteit ligt bij mensen van boven de 60 jaar die ook tot de medische risicogroepen 
behoren, te weten mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen, met 
diabetes mellitus, met chronische nierinsufficiëntie, met een afweerstoornis of mensen 
behandeld met immunosuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen 
luchtweginfecties en mensen met een verstandelijke beperking wonend in instellingen en 
verpleeghuisbewoners. Binnen deze groep ouderen met medische risico’s zou gestart kunnen 
worden met de oudste leeftijdsgroep, omdat het risico op ernstige ziekte en sterfte bij hen 
het grootst is. Daarna zou vaccinatie aangeboden moeten worden aan mensen van 60 jaar 
en ouder, wederom te beginnen bij de mensen met de hoogste leeftijd, gevolgd door de 
mensen jonger dan 60 jaar die tot de medische risicogroepen behoren. Mensen uit deze 
groepen die al een infectie hebben doorgemaakt worden daarbij niet uitgesloten van 
vaccinatie, omdat her-infecties mogelijk zijn. Gegeven de huidige kennis en epidemie zou op 
deze manier de meeste gezondheidswinst behaald kunnen worden en kan bescherming 
worden geboden aan groepen die het meest kwetsbaar zijn. Bij een verdere precisering van 
de medische risicogroepen adviseert de commissie de Federatie Medisch Specialisten te 
betrekken. 
 
Als het aan mij had gelegen had ik degenen die al een infectie hebben doorgemaakt wat 
verder naar achteren gezet, en weet ik niet of je gezonde 60plussers vóór een jongere met 
een medisch risico moet laten gaan. Ik zou het in elk geval niet onredelijk vinden dat een 
jongere met bijvoorbeeld een niertransplantatie vóór mij gaat. 
In de Volkskrant komt de voorzitter van de Gezondheidsraad (Kullberg) aan het woord, o.a. 
met de opmerking dat het hier gaat om een voorlopig advies 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gezondheidsraad-geef-vaccin-eerst-aan-
ouderen-met-onderliggende-aandoeningen~b8229640/ 
Het zou kunnen dat sommige vaccins die nu in ontwikkeling zijn juist minder goed werken bij 
ouderen, dan is het zaak ‘de eerste ring van zorgverleners en mantelzorgers daaromheen als 
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eerste te vaccineren’, aldus Kullberg. Zodra farmaceuten de resultaten van hun vaccintesten 
op een wetenschappelijke manier hebben gepresenteerd, komt de Gezondheidsraad daarom 
met nieuwe adviezen. 
 
Het debat of je je nu wel of niet moet laten vaccineren is in volle hevigheid opgelaaid. 
Alweer van enkele dagen terug huisarts Rinske van de Goor in haar column in de Volkskrant 
(wisselkolom met Joost Zaat) 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/laat-je-prikken-anders-laat-je-anderen-
stikken~b2c16c74/ 
“Laat je prikken anders laat je anderen stikken” is wel een motto dat me bijblijft. 
Maar de hamvraag is dan wel of, als je ingeënt bent, je dan toch niet besmet raakt en ook 
besmettelijk kan zijn voor anderen. 
Bij Op1 donderdagavond was een mevrouw te gast die Bob Ros schilderlessen gaf, en zo te 
zien tot een risicogroep behoorde. Gevraagd of zij zich zou laten inenten was het antwoord 
nee. Later bleek dat wat genuanceerder te liggen, ze wilde eerst eens kijken of er geen 
vervelende bijwerkingen komen. Ook te gast was Hugo de Jongen die alles uit de kast trok 
om haar te overtuigen, hij gebruikte nog niet het motto Laat je prikken anders laat je 
anderen stikken. Maar daar kwam het wel op neer. 
Toen Astrid Joosten vroeg of je anderen niet meer kunt besmetten als je ingeënt bent moest 
de Jonge erkennen dat dat nog niet duidelijk was. 
Voor mij een voorbeeld dat het te vroeg is om al te stevige stellingen in deze discussie in te 
nemen. Zoals het er nu voor staat is de bereidheid bij de ouderen met risico’s groot om zich 
te laten inenten, en ook bij de risicogroepen die daarna aan de beurt zijn (gezonde ouderen, 
jongeren met risico’s). Dan zijn we al heel wat maanden verder, is duidelijk wat de risico’s 
op langere termijn zijn, is er keuze tussen verschillende vaccins. 
En als, zoals het er nu naar uitziet, de vaccins ook werkzaam zijn bij kwetsbare groepen is 
het ook minder noodzakelijk dat “iedereen” wordt ingeënt. 
Ik krijg nu van Huub een Elsevier artikel van Bram Hahn, met als titel “Indirecte 
vaccinatieplicht is aller- allerlaatste redmiddel”. Stuur ik mee als PDF, komt aardig overeen 
met hoe ik er zelf over denk. Huub stuurt ook een (ouder) artikel over de vaccinatieplicht in 
Duitsland voor mazelen (vanaf 1 mei). 
 
In zijn Volkskrant column gaat Bert Wagendorp in op antivaxers 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/dokter-er-ligt-een-antivaxer-met-corona-in-
mijn-bed~be39fe0f/ 
Nudgen komt voorbij: 
Rutte ziet wel wat in ‘indirect nudgen’ – onthoud dat woord. Het betreft hier een 
gedragspsychologische techniek om mensen op subtiele wijze tot gewenst gedrag te 
brengen. De nepvlieg op urinoirs is een nudge om mannen ertoe te bewegen niet steeds 
naast de pot te pissen. Benieuwd waar het kabinet mee gaat komen, qua vaccin-nudge. Een 
staatslot voor elke tiende prik? 
Wat serieuzer is deze opmerking 
Er vraagt nog een medisch-ethisch dilemma om een oplossing. Als te veel mensen weigeren 
zich te laten inenten, blijft de ‘druk op de zorg’ hoog. Wat te doen met de mensen die 
bedden bezet houden doordat ze niet zijn gevaccineerd – en die daarmee anderen een 
behandeling tegen niet-vaccineerbare ziekten ontzeggen? 
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Die discussie komt nog wat te vroeg wat mij betreft, maar wat dichterbij (hopelijk niet) kan 
de situatie zijn dat de ziekenhuizen forse triage moeten doorvoeren en bijvoorbeeld 70plus 
niet meer kunnen opnemen, ik zeg maar wat. Ik zou dan wel moeite hebben wanneer 
Willem Engel dan wel geholpen wordt. 
Hoe gaat het eigenlijk met transplantatie van organen. Houdt iemand die geen donor wil 
zijn, dezelfde rechten op een transplantatie als iemand die wel als donor geregistreerd 
staat? 
 
Dat in een (ver) verleden overeenkomstige discussies speelden bewijst het artikel over het 
koepokkenvaccin uit het Historisch Nieuwsblad van Geertje Dekkers 
https://www.historischnieuwsblad.nl/hoe-het-koepokkenvaccin-talloze-kinderlevens-
redde/ 
Het is uit 2019, nu gestuurd door Huub die naar ik aanneem het wel een goed moment vindt 
om dit onder de aandacht te brengen. En zo is het. 
 
Keulemans zet in de Volkskrant een serie vragen op een rij met betrekking tot met name de 
Pfizer en Moderna vaccins, zoals de snelheid van ontwikkeling, politieke druk, de veiligheid 
ook op langere termijn 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-weet-je-of-een-vaccin-tegen-corona-
dat-zo-snel-ontwikkeld-is-op-de-lange-termijn-wel-veilig-is~b68cc9a4/ 
Hoe kan het dat in zo’n korte tijd een vaccin is ontwikkeld? 
Vaccineren en veel testen 
De vaccins hebben op meer manieren wind mee. Zo waren de vaccins die nu bijna klaar zijn 
al in ontwikkeling tegen andere ziekten, zoals ebola (het vaccin van Janssen), mers (dat van 
Oxford) of kanker (het vaccin van Pfizer), zodat men ze slechts hoefde aan te passen. Corona 
is een betrekkelijk rechttoe-rechtaan virus, zonder de ingewikkelde moleculaire trucs die een 
vaccin tegen bijvoorbeeld hiv zo moeilijk maken. En, naar maar waar, de ziekte woedt 
overal: aan proefpersonen geen gebrek. ‘Dat is een voordeel van deze hele situatie’, 
signaleert Coutinho. 
Gaat mRNA het menselijk DNA veranderen? Want er zijn mensen die denken dat 
het vaccin de mens verandert in een genetisch gemanipuleerd wezen: deels mens, deels 
coronavirus, zoals onder meer psychiater en natuurgenezer Andrew Kaufman in allerlei 
filmpjes en essays beweert. 
Maar dat is onzin 
Het slimme van deze vaccins is nou net dat ze zo veilig zijn. Boodschapper-RNA 
vermenigvuldigt zich niet, komt niet in de celkern en bouwt zich niet in in het DNA van de 
gastheer.’ 
Geen genetische manipulatie dus, maar een biochemische boodschap die wordt opgevangen 
en tijdelijk wordt uitgezonden door de moleculaire antennes in onze cellen – en daarna weer 
dooft. ‘Want het is RNA. Het wordt binnen de kortste keren weer afgebroken’, zeg Snijder. 
 
Menno van Leeuwen stuurde een artikel dat fase 2 (dus niet 3!) onderzoek van Astra Zeneca 
vaccin beschrijft. Dus geen placebo-gecontroleerde studie: 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932466-1 
Evenals de mRNA vaccins lijkt ook de adenovirus variant goede resultaten te geven bij 
ouderen, op basis van antilichaam- en Tcel (CD4) titers . Met een gelijkblijvende antilichaam 
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stijging geeft het minder bijwerkingen bij de ouderen. Dat is ook goed nieuws voor het 
Janssen vaccin. Maar het waren nog wel gezonde ouderen in de proef: 
Finally, the selection of participants aged 70 years and older, with a median age of 73–74 
years between dose groups and with few comorbidities, might not be representative of the 
general older population, including those living in residential care settings or older than 80 
years. 
 
Er komen steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar van middelen die zouden helpen 
de ernst van een corona infectie te verminderen. Zo ook tocilizumab, een internationaal 
onderzoek met een Nederlands tintje. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/ic-patienten-hebben-baat-bij-behandeling-met-
afweerremmer-a4020680 
Dit type middelen heeft effect op de te sterke reactie van het immuunsysteem, maar 
daarvoor hebben we al dexamethason. Vandaar deze reactie op Science Media Center 
The most relevant comparator for tocilizumab should therefore be dexamethasone. Does 
dexamethasone or tocilizumab provide greater benefit, or are there particular patients 
benefitting from one but not the other, and what are the cost implications?” 
 
Een middel met ander werkingsspectrum is remdesivir maar daar is de glans wel van 
verdwenen. Gaat dit middel het Tamiflu pad op? 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4457 
 
In het Pharmaceutisch Weekblad (nummer 47 pag 24) staat een interview met em.prof. 
Arijan Porsius. Peter Wittop Koning stuurt me een Whatsapp met de vraag of ik het al heb 
gelezen. Dat had ik, die rubriek waar apothekers het over hun vak hebben lees ik altijd als 
eerste. 
Porsius begon eind april met een serie artikelen over corona, “ik mail de artikelen aan zo’n 
40 familieleden en vrienden en die mailen ze weer door”. Wat verder: “ik heb hier enorm 
veel plezier in. Voor mij hoeft corona nog niet te verdwijnen, want ik ben nog niet klaar met 
m’n serie”. 
Die laatste zin zou ik niet voor mijn rekening durven nemen. 
 
De ict perikelen bij de GGD waren voor diezelfde Peter (oprichter Microbais, apotheek 
automatisering) aanleiding om zijn ervaringen te delen 
De ICT van de GGD heb ik in het verleden ook mee te maken gehad. Was toen al een drama. 
Wij bouwden toen voor ze de methadonverstrekkingsmodule. Was wel interessant voor mij 
om mee te maken hoe zo’n project bij de (semi)overheid gaat. 
Sinds kort hebben we op Urk de ampuleermachine staan van het Slotervaart / NKI 
Ziekenhuis. Daar werden de ampullen methadon op afgevuld die Peter dan weer in zijn 
Amsterdamse apotheek verstrekte. 
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Corona journaal 22–23 november 
 
Ook het Oxford adenovirus, (Astra Zeneca), met de corona spike, doet het goed, in elk geval in de 
tussenrapportage. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/23/tot-nu-toe-geen-kneusjes-tussen-vaccinkandidaten-
a4021078 
Dit is ook goed nieuws voor het Janssen vaccin. 
De resultaten komen uit 2 studies, de UK en Brazilië. In de VS heeft de studie veel langer stilgelegen, 
de FDA had veel meer tijd nodig om groen licht te geven na 1 of 2 onverwachte ernstige 
bijwerkingen 
In Brazilië hadden de 2 injecties dezelfde (hoge) dosis, in het VK was de eerste dosis de helft. Op het 
eerste gezicht vreemd dat in het VK de resultaten beter waren (90%, tegen 62% in Brazilië) 
Van Els kan wel verklaringen bedenken. „Met een te hoge dosis zou je het immuunsysteem te hard 
kunnen aanjagen, zodat je het doel voorbij schiet, of zodat het de verkeerde functies ontwikkelt. Een 
lagere dosis kan subtieler en optimaler zijn.” 
Hier kan ik me niet zo veel bij voorstellen, wel bij deze 
Een andere verklaring kan zijn dat er na de eerste prik niet alleen de gewenste antistoffen gemaakt 
worden tegen het coronavirus, maar ook tegen het onschuldige chimpansee-verkoudheidsvirus dat 
als drager wordt gebruikt om het corona-gen in het lichaam af te leveren. „Dat gebeurt regelmatig 
bij dit soort vaccins”, zegt Van Els. „Met een hogere eerste dosis zou je dan de effectiviteit van de 
tweede dosis kunnen ondermijnen.”  
Dit is ook een verklaring die ik bij Science Media Centre tegenkom.  
Combinatie van het Oxford vaccin met bijvoorbeeld Janssen zou een mogelijkheid kunnen zijn? 
Naast effectiviteit is ook belangrijk of je na vaccinatie toch nog besmettelijk kunt zijn. De Pfizer en 
Moderna studies hebben daar niet naar gekeken, Astra/Oxford wel en het lijkt goed uit te pakken: 
Uit de tussentijdse resultaten van het Oxford vaccin rijst ook het beeld dat het kandidaatvaccin 
mogelijk niet alleen tegen de ziekte Covid-19 beschermt, maar ook tegen een infectie met het virus. 
Veel proefpersonen werden wekelijks getest op het SARS-CoV-2 virus in neus en keel, en het lijkt erop 
dat ingeënte mensen zonder klachten minder vaak het virus bij zich droegen. Nadere analyse zal 
moeten uitwijzen of dat inderdaad zo is. Dat zou betekenen dat het vaccin helpt voorkomen dat het 
virus wordt doorgegeven door mensen zonder klachten. 
 
Van Menno van Leeuwen kreeg ik een link naar een commentaar van Sonia Sodha over 
desinformatie in The Guardian waar ik het zeer mee eens kan zijn 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/22/we-need-scientists-to-quiz-covid-
consensus-not-act-as-agents-of-disinformation?CMP=Share_iOSApp_Other 
Na eerst voorbeelden te noemen als de tabak lobby en anti-lockdown lobbyisten die afkomstig 
bleken uit de hotelwereld komt ze op de wetenschappers 
But the most puzzling motivation in the disinformation ecosystem are of the scientists who get 
caught up in it. In this pandemic, a trio of scientists wrote the “Great Barrington declaration” that 
claimed that governments can control the spread of the virus simply by segregating the vulnerable 
and their carers from society. This despite the fact it would be pretty much impossible, and ethically 
questionable, for 30%-40% of the population to lock themselves away for what at best would be well 
over a year. This magical thinking has lent a sheen of legitimacy to those who wish to corrupt the 
legitimate debate about social restrictions with the assertion that they are not needed. 
Als volgende richt ze haar pijlen op degenen die zich tegen mondkapjes keren, interessant omdat 
het gaat om evidence-based medecine en de gerandomiseerde versus de obervationele studie. 
So it was perturbing to see Carl Heneghan, a professor of evidence-based medicine at the University 
of Oxford, claim in a Spectator piece he co-wrote last week: “Now we have properly rigorous 
scientific research that we can rely on, the evidence shows that wearing masks in the community 
does not significantly reduce the rates of infection.” He makes two serious scientific errors in his 
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piece, which is based on a misrepresentation of a Danish randomised-control trial. First, the Danish 
study only considers the impact of mask-wearing on the wearer, not on others. You cannot draw 
conclusions about the impact of wearing a mask in reducing community transmission based on this 
study, as its authors make clear. Second, implicit in Heneghan’s piece is the erroneous assumption 
that there is some abstract hierarchy when it comes to scientific evidence: a randomised trial is 
always more robust than an observational study. But a randomised trial is only as useful as its 
design; this particular one was not even set up to answer Heneghan’s question. 
 
Inderdaad misleidend om uit deze studie te halen dat mondkapjes niet werken, omdat alleen 
gekeken is naar bescherming van de drager, terwijl consensus is dat het vooral anderen beschermt. 
Daarnaast was de opzet (aantal deelnemers, duur van de studie) zodanig dat de uitkomst statistisch 
significant zou zijn bij 50% bescherming. Nu kwam daar uit ca 10% met grote 
betrouwbaarheidsgrenzen, ook omdat in Denemarken het aantal besmettingen erg laag was tijdens 
het onderzoek. 
Ik had bij Science Media Centre dit onderzoek al langs zien komen maar het was zo nietszeggend dat 
ik het niet had opgenomen maar nu er zoveel over te doen is, komt het hier alsnog 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-using-an-rct-to-assess-mask-use-as-
a-public-health-measure-to-help-control-sars-cov-2-spread-danmask-19/ 
Dit is een reactie die het wel samenvat wat mij betreft 
“It is highly unlikely that definitive ‘proof’ can ever be obtained for mask wearing. I think the 
resources that this would require would be better spent on researching new medicines, vaccines and 
treatments. With over 500 people announced as dead from COVID-19 over the last 28 days in the UK 
yesterday, there are much more important things for us to be getting on with. We should focus on 
reducing these tragedies. 
“I will continue to wear a mask to protect others, and I would ask those who can to do so too. 
“If I am wrong, the cost to me has been virtually zero. If I am right, then maybe someone avoided a 
serious illness since I have no way to know if I am or have been asymptomatically infected.” 
 
Het commentaar in The Guardian, en dan met name de (onterechte) heiligverklaring van de 
gerandomiseerde studies ten opzichte van de observationele, komt mij goed van pas omdat dat het 
kernpunt van mijn bezwaar is van Dick Bijl. Via de Volkskrant column van Rinske vd Goor (vorig 
journaal) kom ik op 
https://www.thennt.com/nnt/vaccines-preventing-influenza-healthy-individuals/ 
Met dezelfde Cochrane studies als Bijl noemt, komt deze website tot een “groen” oordeel voor 
influenza vaccinaties, dat wil zeggen dat de kosten/baten analyse positief uitvalt. 
Ik heb ook even gekeken naar Tamiflu, en die analyse geeft een gele uitkomst (onzeker, meer goede 
studies zouden nodig zijn).  
Ook aardig om de corona therapieën te bekijken 
https://www.thennt.com/review-covid-analysis-2020/ 
(hydroxy)chloroquin kleurt hier zwart , nog slechter dan rood.  
 
Van Huub kreeg ik de tip dat Roland Pierik, rechtsfilosoof en lid van de Gezondheidsraad zaterdag te 
gast was bij het NPO radio 1 programma dr Kelder en co. Vanwege afwezigheid van de “dr” nu 
gepresenteerd door een echte dr, Rosanne Hertzberger 
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/uitzendingen/1278560-2020-11-21 
Na ca 12 minuten begint het interview, het onderwerp is vaccinatiedwang. Ik heb al wel eerder 
stukken met Pierik genoemd in mijn journaal van 16-18 november 
Ik zou me er makkelijk van kunnen afmaken, want bij 23 minuten in de podcast is de conclusie dat 
het in feite te vroeg is voor deze discussie. Dat komt me bekend voor. 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-using-an-rct-to-assess-mask-use-as-a-public-health-measure-to-help-control-sars-cov-2-spread-danmask-19/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-using-an-rct-to-assess-mask-use-as-a-public-health-measure-to-help-control-sars-cov-2-spread-danmask-19/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-paper-using-an-rct-to-assess-mask-use-as-a-public-health-measure-to-help-control-sars-cov-2-spread-danmask-19/
https://www.thennt.com/nnt/vaccines-preventing-influenza-healthy-individuals/
https://www.thennt.com/review-covid-analysis-2020/
https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/uitzendingen/1278560-2020-11-21
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Toch nog maar even enkele citaten van Pierik. Vaccinatiedwang of iets wat daarop lijkt zou aan de 
orde kunnen zijn wanneer er voldoende vaccin beschikbaar is, en de vaccinatiegraad zo ver onder de 
maat dat nieuwe lockdown maatregelen dreigen.  
Als voorbeeld van “zachte aandrang” noemde hij de mazelen vaccinatiegraad: toen er sprake van 
was dat deze te ver zou dalen, is gesproken over het niet vergoeden van kinderopvang als kinderen 
niet gevaccineerd waren. 
 
Ook van Huub een opiniestuk van Philip van Tijn in Elseviers Weekblad over hetzelfde onderwerp: 
Het wordt een lange hete winter vol discussie over het corona vaccin. 
Van Tijn gaat hierbij in op een latijnse spreuk, “Quid pro quo”, letterlijk iets voor iets. Van Tijn geeft 
aan dat het betekent “Voor wat hoort wat”. Als je je laat vaccineren krijg je een beloning, of als je 
dat niet doet straf. 
Daar keek ik even van op, dat quid pro quo want in de (oude) farmaceutische receptuur bestaan er 
lijsten waarin staat welke ingrediënten je kunt vervangen door andere zonder dat dit ten koste van 
de werking zou gaan. En dat stond en staat bekend als quid pro quo. Met receptuur met soms wel 
100 bestanddelen (theriak bijvoorbeeld) warenb die lijsten heen overbodige luxe. Ook de huidige 
substitutie van merkgeneesmiddel door generiek (of wat veel meer voorkomt: de ene generiek 
vervangen door de ander) zou je quid pro quo kunnen noemen. En straks misschien het Pfizer vaccin 
in plaats van Janssen. 
Maar van Tijn heeft gelijk, als ik kijk op Wikipedia is voor wat hoort wat de dominante betekenis. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quo 
 
Ik ben al eens ingegaan op mRNA, maar niet op een essentieel onderdeel van dit type vaccin s. Het 
gaat om de carrier die ervoor zorgt dat het mRNA in de immuuncellen van het lichaam komt. Alle 
mRNA kandidaten gebruiken daarvoor LNP, Liquid NanoParticles. Hier een overzicht 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553041/ 
Voor BioNTech geldt 
The LNP is provided from a partnership with Acuitas Therapeutics. The exact formulation is not 
specified, but previous publications from Acuitas Therapeutics states that their LNPs are formulated 
using ionizable cationic lipids, phosphatidylcholine, cholesterol, and polyethylene glycol-lipid with a 
ratio of 0.05 of RNA to lipid (w/w). Similarly to Moderna, the exact lipids used were not 
stated.71 There is no indication that BioNTech/Pfizer utilizes an additional adjuvant with their vaccine 
although they do mention that the RNA acts as an adjuvant. 
Ook CureVac gebruikt de techniek van Acuitas, een Canadees bedrijf. Hier een interview met de CEO 
https://acuitastx.com/news/media-kit/ 
 
Bij Moderna is het ingewikkelder, er lijkt een patentstrijd te zijn (geweest?) tussen Moderna en 
Arbutus Biopharma. 
 https://www.markmanadvisors.com/blog/2020/7/28/is-modernas-covid-19-vaccine-using-arbutus-
biopharmas-patents 
Voor de fase 1 studie heeft Moderna een dossier ingediend met informatie over het RNA en over de 
LNP. Het hoofdbestanddeel is “ioniseerbaar vet”, ionizable lipid, maar de informatie daarover is 
zwart gemaakt. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553041/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553041/#ref71
https://acuitastx.com/news/media-kit/
https://www.markmanadvisors.com/blog/2020/7/28/is-modernas-covid-19-vaccine-using-arbutus-biopharmas-patents
https://www.markmanadvisors.com/blog/2020/7/28/is-modernas-covid-19-vaccine-using-arbutus-biopharmas-patents
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Vorig jaar is een artikel met auteurs van Moderna verschenen, met veel informatie over de LNP 
ontwikkeling bij Moderna. 
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2162-2531%2819%2930017-4 
In dit artikel wordt ingegaan op de “ionizable lipid”, daarbij wordt verwezen naar een patent 
(literatuuropgave 36). 
 
Zowel bij Moderna als ij het Canadese Acuitas (Pfizer/BioNTech, CureVac) is sprake van een 
ioniseerbaar (kation) vet. Omdat “normale” vetten niet ioniseerbaar zijn heb ik dat opgezocht. 

 
Het is dus bijvoorbeeld een kwaternaire ammoniumverbinding, wel met de lange 
koolwaterstofketens die karakteristiek zijn voor vetten. Met de lange ketens naar binnen, de 
positieve stikstofkant naar buiten, worden bolletjes gevormd, micellen, met het mRNA binnenin.  
  

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2162-2531%2819%2930017-4
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Corona journaal 24–26 november  
 
In de NRC een artikel dat ingaat op de positie van medewerkers in ziekenhuizen die de corona 
maatregelen ter discussie stellen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/25/het-ziekenhuis-wil-liever-niet-dat-de-arts-corona-
relativeert-a4021482 
Complotdenkers zoals Rob Elens of vergelijkingen met de jodenvervolging zijn duidelijk, maar als het 
een meer inhoudelijke discussie wordt? 
Het stuk over de mondkapjes van het Regenboogteam, dat Jan Huurman mij stuurde was niet 
ondertekend, en toen ik hem vroeg waarom niet kreeg ik het antwoord dat ondertekenaars 
problemen zouden krijgen op hun werk en zelfs voor ontslag vreesden. Van de Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband hebben ze niet veel steun te verwachten: 
Ook artsen die met beter onderbouwde kritiek van zich lieten horen, klagen over censuur. Ook hun 
werd in gesprekken door leidinggevenden verteld dat zij publiekelijk het coronabeleid niet in twijfel 
moeten trekken. Zoals de specialiste die bij haar ziekenhuisbestuur op het matje moest komen, 
omdat zij een petitie had ondertekend. Daarin wordt gesteld dat de maatregelen tegen Covid-19, 
zoals mondkapjes, meer kwaad dan goed doen.  
Deze begrenzing van de vrije meningsuiting kan door de beugel, stelt een woordvoerder van de 
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. „De oproep mondkapjes te dragen geldt ook in 
ziekenhuizen. Het past daarom niet als artsen van een ziekenhuis dit bekritiseren”, zegt de 
woordvoerder. 
 
In het NRC stuk wordt uitgebreid Michaela Schippers genoemd die ik al wel eens eerder heb 
genoemd vanwege een ongelooflijk eenzijdig verhaal. Ik kan me voorstellen dat de Erasmus 
Universiteit, enerzijds vol in actie met haar ziekenhuis om deze epidemie te bestrijden, niet blij is 
met haar stellingnames. Schippers mag geen interviews meer geven zonder toestemming van de 
Universiteit. Ik vind dat terecht, wie zo’n eenzijdig verhaal houdt, ook bij Café Weltschmerz, brengt 
de goede naam van de Universiteit in gevaar. 
Bij dit artikel staat ook een referentie naar een column van Robbert Dijkgraaf van enkele weken 
geleden die ik had gemist. Dwarsdenkers hebben meestal ongelijk is de titel: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/dwarsdenkers-hebben-meestal-ongelijk-a4016298 
Dwarsdenkers vind je niet alleen buiten de wetenschap. Het is opvallend dat bij menige controverse – 
van klimaat tot corona, van roken tot aids – er altijd wel een hoogleraar te vinden is die van 
binnenuit de wetenschap een tegengeluid laat horen. Vaak werkt zo’n geleerde niet in de discipline 
zelf, maar in een naburig terrein. Veel klimaatsceptici zijn bijvoorbeeld geologen. De rooklobby kreeg 
hulp van de atoomfysicus Frederick Seitz, die zelfs president van de U.S. National Academy of 
Sciences was. 
 
De halve dosering, eerste injectie, bij een deel van de proefpersonen (Astra / Oxford vaccin) blijkt te 
zijn veroorzaakt door een fout bij uitvoering van de studie, zo blijkt uit een artikel dat Niek mij 
stuurde.  
https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/coronavirus-vaccine-astrazeneca-
oxford.html?smid=em-share 
Astra probeert er een positieve draai aan te geven’ met termen als gelukkig toeval en serendipiteit 
maar daar komen ze niet zo snel mee weg denk ik.  
Science Media Centre is verdacht stil, slechts 1 tamelijk nietszeggende reactie van een expert. 
 
In een ander NY Times artikel gestuurd door Niek kom ik zaken tegen die me heel bekend 
voorkomen. Het gaat om problemen tijdens een influenzavaccinatie campagne in Zuid-Korea 
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/asia/korea-flu-vaccine-coronavirus-
scare.html?smid=em-share 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/25/het-ziekenhuis-wil-liever-niet-dat-de-arts-corona-relativeert-a4021482
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/25/het-ziekenhuis-wil-liever-niet-dat-de-arts-corona-relativeert-a4021482
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/16/dwarsdenkers-hebben-meestal-ongelijk-a4016298
https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/coronavirus-vaccine-astrazeneca-oxford.html?smid=em-share
https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/coronavirus-vaccine-astrazeneca-oxford.html?smid=em-share
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/asia/korea-flu-vaccine-coronavirus-scare.html?smid=em-share
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/asia/korea-flu-vaccine-coronavirus-scare.html?smid=em-share
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Het gaat om kwaliteits- logistieke- en (vermeende) bijwerking problemen die me allemaal heel 
bekend voorkomen.  
Het kwaliteitsprobleem betrof een neerslag in het vaccin dat bij nader onderzoek geen probleem 
opleverde. Ik herinner me dat van vele jaren terug dat we een neerslag hadden in Influvac, het was 
meer een wolkje dat als ik me goed herinner weer oploste bij schudden. We hebben dat toen nooit 
definitief kunnen oplossen. Waarschijnlijk een instabiel complex van eiwitten. 
Het vaccin moet koel worden bewaard, en er verschenen foto’s in Koreaanse kranten waarbij het 
vaccin buiten op de kade stond. Voor de zekerheid zijn heel wat spuiten afgekeurd. 
Vragen over problemen bij koel bewaren (tijd buiten koelkast bewaard, koelkast uitgevallen enz.) 
waren wel de meest voorkomende in mijn herinnering. Omdat we standaard ook stabiliteitstesten 
bij 25 graden C deden konden we daar altijd wel antwoord op geven. In zijn algemeenheid gaan 
ontledingsreacties ca 3x sneller bij elke 10 graden stijging. Dus ca 10 dagen bij 25 graden komt 
overeen met ca 1 dag bij 5 graden. Een groter probleem is invriezen. 
En dan de (vermeende) bijwerkingen. Grote groepen inenten, vooral als het gaat om risicogroepen 
geeft altijd sterfgevallen vlak na enting, en zonder analyse kun je daar niets over zeggen 
He warned that reporting on “post-vaccination deaths” when there was no scientific evidence 
establishing a connection was like counting how many people had died after eating breakfast. 
Behalve een zeldzame anafylactische shock (een heftige allergische reactie) heb ik nooit 
sterfgevallen gezien die gelinkt konden worden met het vaccin. Het was wel een keer schrikken toen 
een oude vrouw een gangreen ontwikkelde in de arm waar ze een injectie had gekregen. 
Het was nog de tijd dat we thiomersal als conserveringsmiddel in de spuit hadden. Daar hadden we 
ook conserveringsproeven mee gedaan volgens de farmacopee, met 5 micro-organismen. Daar zat 
ook clostridium bij, de veroorzaker van ganggreen, dus konden we redelijkerwijze uitsluiten dat het 
van onze spuit kwam. 
 
Van Jep de Bie een artikel over IJsland in Nature, “How Iceland hammered COVID with Science” 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03284-3 
In tegenstelling tot Nieuw Zeeland heeft IJsland niet gekozen voor een totale eradicatie zoals Nieuw 
Zeeland. Welk interessant want als afgelegen eiland zou IJsland wel de mogelijkheid hebben gehad. 
Maar bijvoorbeeld toerisme vonden ze toch te belangrijk om dat helemaal tegen te gaan. Wat wel 
een flinke besmetting in de zomer weer heeft opgeleverd. 
Een verschil met VK (en ik denk ook met Nederland) is dat het enige ziekenhuis op IJsland, dat de 
PCR test kon doen door apparatuurproblemen uitviel, en er een beroep moet worden gedaan op 
deCODE, een onderdeel van Amgen.  
Bron- en contactonderzoek is steeds mogelijk gebleven. Waarbij een voordeel is dat IJsland een 
“homogene bevolking” heeft, bedoeld wordt denk ik weinig allochtonen, met taal- en 
huisvestingsproblemen.  
 
Van Huub krijg ik de vraag hoe het zit met het aantal besmettingen, is de R nu weer boven de 0? 
De dagelijkse cijfers van het RIVM over het aantal besmettingen zijn dan weer flink omhoog, dan 
weer omlaag. Het zijn de cijfers die de GGD's dagelijks doorgeven, maar ze zijn erg ongeloofwaardig. 
De GGD’s geven ook door, per geval, wanneer de eerste verschijnselen zich voordeden en als je 
daarnaar kijkt dan zijn de schommelingen veel minder groot. De reden is denk ik dat de GGD's 
onregelmatig rapporteren, ofwel door ict problemen ofwel door capaciteitsgebrek. Maar daar heb je 
geen last van als je uitgaat van de eerste dag van de verschijnselen. 
De Corona Locator heeft mooie overzichten van deze “eerste verschijndselen” 
https://www.bddataplan.nl/corona/ 
Zie bij "positief gestest per leeftijdscategorie". 
Bij de Corona Locator kun je dus ook mooi de leeftijdscategorieën. zien. In de zomer was de 
gemiddelde leeftijd zo'n 36 jaar en die steeg eind oktober naar bijna 45, en is nu weer aan het 
zakken. 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03284-3
https://www.bddataplan.nl/corona/
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Dit is de opgave van 25 november (alleen de eerste 2 rijen) 

 
 Kijk niet naar week 0, veel van de mensen die de afgelopen week getest zijn, hadden al in de week 
daarvóór klachten en worden dus niet deze week meegeteld. De getallen van vorige week zijn 
redelijk stabiel, daar komt niet zoveel meer bij. Week 1 van 12-18 november heeft dus een totaal 
van 35.206. 
Dit zijn de getallen uit de Corona Locator van 24 november 

 
Van 11 - 17 november is het totaal 35.407.  
Het verschil van 201 komt dus omdat er op 18 november 201 minder besmettingen waren dan op 11 
november. 
In onderstaande lijst heb ik de wekelijkse getallen staan, van week 1 heb ik de laatste datum 
genomen. Dus 18 nov betekent de week van 12-18 november. Ik heb 2 leeftijdscategoieën genomen, 
10-19 en 70-79 jaar 

  leeftijd leeftijd 

week t/m totaal 10 t/m 19 70 t/m 79 

18-nov 35206 5205 1932 

17-nov 35407 5030 1954 

16-nov 35383 4887 2031 

15-nov 35232 4750 2024 

14-nov 34752 4521 2017 

13-nov 34711 4455 2001 

12-nov 34972 4416 1995 

11-nov 34968 4387 1975 

10-nov    
09-nov 35792 4330 1984 

08-nov 36514 4325 2054 

07-nov 38084 4503 2175 

06-nov    
05-nov 41300 4752 2430 

04-nov    

03-nov    
02-nov 47494 5411 2876 

01-nov    
31-okt 51932 5911 3.118 

 
Vanaf ongeveer 10 november is het totaal aantal besmettingen min of meer gelijk, maar bij 10-19 
jaar is de stijging ca 20% terwijl bij 70-79 een kleine vermindering te zien is  die je ook bij andere 
leeftijdsgroepen ziet).  
Dat zou ook de terugloop in het aantal ziekenhuisopnames deels verklaren. 
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Huub had ook nog een vraag over de rioolwateranalyses. Die zijn niet zo nuttig, met een frequentie 
van 1x per week achter de feiten aan. En heb je nu ook niet nodig met zulke hoge besmettingscijfers. 
Als we op een heel laag niveau zouden zitten dan zou het een "Early warning" kunnen zijn maar dan 
moet je wel dagelijks meten. 
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Corona journaal 27–29 november 
 
Jan Kluytmans en Andreas Voss heb ik hier herhaaldelijk aangehaald. Deskundig, en uitstralend dat 
ze het ook niet altijd zeker weten, dat waardeer ik. Beiden hebben nu aangegeven dat het debat zo 
gepolariseerd is dat het ze beter lijkt een stapje terug te doen. 
https://www.human.nl/medialogica/lees/2020/omt.html 
Het stuk met Kluytmans heb ik opgezocht, het is van ruim een week terug maar geeft een 
interessante kijk hoe de voorlichting door het RIVM in elkaar steekt en hoe daar de publieke omroep 
op reageert. Met name de Maassluis affaire, waar ventilatie de oorzaak zou zijn van een uitbraak 
maar waar veel meer aan de hand was, wordt uitgespit 
https://www.npostart.nl/medialogica/19-11-2020/VPWON_1310570 
De uitspraken van Kluytmans waarbij hij aankondigt zich voorlopig uit het debat terug te trekken 
komen aan het eind (na 37 ‘). Jammer, juist het genuanceerde geluid hebben we nodig lijkt mij. 
 
Beide broers, Huub en Niek stonden met hun vragen en opmerkingen aan de basis van dit journaal 
en beiden houden mij goed bij de les. De bovenstaande link heb ik gevonden in een stuk dat Huub 
mij stuurde van Bram Hahn uit Elsevier, met als titel Scholen langere kerstvakantie? Eerst maar eens 
1,5 meter afstand. Ik stuur het mee als PDF want zoals gewoonlijk weer een gedegen stuk van Hahn. 
Van meerdere kanten belicht: het Red Team dat pleit voor sluiting van de scholen, en met Patricia 
Bruining: 
Zij pleit nu voor meer maatwerk en risicogestuurd ingrijpen op scholen in plaats van de hele boel 
dichtgooien. Dus nauwkeuriger en breder bron- en contactonderzoek bij een besmetting 
(https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2357699-meer-testen-op-scholen-om-r-onder-1-te-houden.html). 
Nu gelden kinderen die naast een besmet kind in de klas hebben gezeten of met diegene in een 
sportteam zitten niet als ‘nauwe contacten’ en worden ze niet getest. Beter is het om een hele klas zo 
snel mogelijk te testen zodra er een besmetting aan het licht komt. Ook suggereerde ze dat scholen 
begin- en eindtijden en pauzes kunnen spreiden om concentratie van leerlingen te voorkomen. Maar 
dat doen de meeste middelbare scholen al. 
Haar mening is relevant: 
Bruijning is geen lid van het OMT, maar leidt wel een onderzoek naar de rol van kinderen en scholen 
bij de verspreiding van het virus. 
Hahn heeft een eigen visie op het probleem, hij vindt dat de 1,5 meter ook voor de schooljeugd zou 
moeten gelden.  
Maar het nuttigst zou zijn dat OMT en kabinet nu eens duidelijk de boodschap overbrengen die niet 
meer valt te ontkennen, namelijk dat tieners ongeveer net zo bevattelijk en besmettelijk zijn als 
volwassen. Doordat OMT en kabinet maandenlang de rol van tieners in de overdracht van het virus 
hebben gebagatelliseerd, zijn zij zich begrijpelijkerwijs nauwelijks bewust van de bijdrage die zij 
kunnen leveren aan het indammen van het virus.  
Ik was vrijdag in Bussum, in het centrum waren looprichtingen aangegeven zodat voetgangers elkaar 
niet in de weg lopen. Kwam een grote groep jongeren rond de 15 jaar, geen afstand, trok zich niets 
aan van de looprichtingen. Inmiddels zijn binnen de groep van 10-19 jaar de meeste besmettingen te 
constateren  
 
Er zou zeker meer voorlichting en druk uit moeten gaan naar de groep van zeg 13-19 jaar, maar hoe 
realistisch is het om te verwachten dat dit veel resultaat oplevert? Ik ben daar niet optimistisch over, 
ook als ik zie hoe het vuurwerkverbod uitwerkt. 
Plannen worden uitgewerkt om toch aan jongeren een uitlaatklep te geven tijdens de feestdagen. In 
het begin van de pandemie heb ik de verwachting gehad dat er eerder weer een popconcert zou 
worden gegeven dan een bridgedrive. Gaat dat nu dan gebeuren? 
Als ik de besmettingen in de verschillende leeftijdscategorieën zie dan lijkt er een scheiding te 
ontstaan tussen tieners en ouderen. Omdat basisschool- leerlingen nauwelijks een probleem zijn 

https://www.human.nl/medialogica/lees/2020/omt.html
https://www.npostart.nl/medialogica/19-11-2020/VPWON_1310570
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lopen zowel onderwijzend personeel als oppas-grootouders minder kans op besmetting. Voor 
tiener-ouders en hun onderwijzend personeel ligt dat anders.  
Ik hoor nu verhalen dat de hele bevolking in één keer getest zou moeten worden. Laten we beginnen 
met de middelbare scholen (en de verpleeghuizen). Hebben we nu trouwens die 3,5 miljoen 
sneltests die deze maand zouden komen? 
 
Dat het niet alleen maar de tieners zijn die zich minder aantrekken van de regels blijkt uit een mail 
van Huub 
Je kan nog een tijd vooruit met je verhalen!  RIVM denkt dat de tweede golf nog wel tot in maart 
duurt omdat de Nederlander in tegenstelling tot de eerste golf zich onvoldoende onderdeel van het 
probleem vindt. Case in point is de constatering van o.a. Flitsmeister en  TomTom dat de drukte op 
straat in de tweede golf maar zo’n 5% minder is dan normaal terwijl dat in de eerste golf 45% 
was.  Ik denk dat in het buitenland het verhaal niet veel anders is.  
Ik heb geantwoord 
Zolang de reguliere zorg redelijk gehandhaafd blijft denk ik dat de urgentie niet gevoeld wordt. Ook 
andere landen zelfs Duitsland zien dit nu gebeuren. Op korte termijn meer (zelf) tests, ook massaler 
inzet bijvoorbeeld een hele school, maar de vaccins zullen het uiteindelijk moeten doen.  
 
Van Niek weet ik dat hij enthousiast volger is van hele moeilijke wiskundige MIT on-line cursussen, 
maar hier heeft hij een cursus die niet al te moeilijk is, en ook nog Corona gerelateerd 
, 10.S95x Physics of COVID-19 Transmission,  
Ben wel benieuwd of mijn wiskunde die ver is weggezakt voldoende zal zijn voor deze cursus. We 
zullen zien. Het gaat om 6 weken, 5-10 uur per week, dus serieuze kost. 
 
Dan nu de onvermijdelijke Astra Zeneca zeperd (6% koersverlies, dat moeten vele miljarden euro’s 
zijn). En dat allemaal door een publicitaire misser. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? 
Als Astra Zeneca de nadruk had gelegd op het doseringsschema dat de basis was van alle fase 3 
studies die ze hebben uitgevoerd (en in de VS nog loopt), met een gemiddelde effectiviteit van 62% 
en hadden aangegeven dat er een foutje was gemaakt, en dat mogelijk een ander doseringsschema 
effectiever is dan was er weinig aan de hand geweest. Astra vond het kennelijk nodig om ook met 
90% te komen. Maar die resultaten, bij slechts 3000 proefpersonen, kunnen denk ik nooit statistisch 
hard worden gemaakt, en dan ook nog met alleen proefpersonen onder de 55 jaar. Dat is vragen om 
moeilijkheden, in elk geval bij het publiek. Voor het registratieproces maakt het denk ik niet veel uit, 
zo ook de mening bij Science Media Centre: 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-media-report-reporting-astrazeneca-may-
run-an-additional-study-as-part-of-the-covid-19-vaccine-trial/ 
“In my opinion this will not necessarily delay licensure as even the efficacy in the high dose vaccine 
group is greater than 50% which was the minimal level defined in the WHO Target Product Profile 
(TPP) and also the level defined by the US FDA.  It is not unusual to take a licensed vaccine and then – 
typically some years later – perform studies to alter the dose or schedule to try and optimise the 
performance of the vaccine.  In fact the Oxford Vaccine Group, headed by Andy Pollard, has done 
many studies like this in the past with licensed vaccines for children and infants.  It’s entirely possible 
AZ and Oxford could license the high dose and then quickly seek an amendment to use the low dose 
when they have sufficient data.  I think this is just another example of how vaccine development has 
accelerated to respond to COVID-19.” 
 
Ik verwacht dat voor de vaccins op basis van mRNA en die op basis van adenovirussen geen 
dubbelblind proeven meer nodig zijn, nu eenmaal de effectiviteit is vastgesteld. 
Het gaat er nu om, de relatie vast te stellen tussen opbouw van immuniteit en de aard en 
hoeveelheid van antilichamen en T cellen als CD4+, CD8+   

https://www.edx.org/course/physics-of-covid-19-transmission?utm_campaign=mitx&utm_medium=partner-marketing&utm_source=affiliate&utm_content=10.s95x-mooclearners
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-media-report-reporting-astrazeneca-may-run-an-additional-study-as-part-of-the-covid-19-vaccine-trial/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-media-report-reporting-astrazeneca-may-run-an-additional-study-as-part-of-the-covid-19-vaccine-trial/
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Gekeken zal worden naar de niveaus van de proefpersonen die na vaccinatie met het “echte” vaccin 
toch werden geïnfecteerd. In hoeverre weken hun antistoffen/cellen af van het normale patroon?  
Op basis van de verschillen gevonden binnen de studies, en vergelijking van de studies met 
verschillende typen vaccin moet het mogelijk zijn om de werkzaamheid ook van nieuwe vaccins niet 
met gecompliceerde en dure dubbelblind proeven vast te stellen, maar op basis van 
bloedparameters.  
Placebo-gecontroleerde studies zullen sowieso niet meer kunnen, hooguit studies waarbij een nieuw 
vaccin wordt vergeleken met een vaccin dat zijn werkzaamheid bewezen heeft. 
Als Astra Zeneca nieuwe doseringsschema’s wil testen kan dat op een beperkt aantal personen en 
kunnen ook verschillende risicogroepen worden getest, zo schat ik in. En dat hoeft niet lang te 
duren. 
 
De acceptatie van het vaccin in de bevolking is zoals bekend een “hot item”, dat denk ik voor een 
deel zichzelf oplost wanneer de kosten-baten analyse wat duidelijker wordt. Dus als bijvoorbeeld de 
bijwerkingen ook op langere termijn meevallen, en er versoepelingen optreden voor hen die zijn 
gevaccineerd (of obstakels opgeworpen voor hen die niet zijn gevaccineerd, het is maar hoe je het 
wilt bekijken.  
Dat wil niet zeggen dat het zinvol kan zijn om nu al over bepaalde aspecten te discussiëren. Een 
verrassend initiatief vindt plaats op het Trefpunt Urk, waar op zaterdag 19 december een 
symposium zal worden gehouden met als titel Het vaccinatiedebat in de Biblebelt. 
Uiteraard is Urk een geschikte plaats voor een dergelijk debat, maar de voornaamste reden zal zijn 
dat de broer van Mart van Lieburg, Fred, hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU, lid is van de 
stuurgroep van dit netwerk. 
Mart zal zelf een voordracht houden over de medische-historische context van het vaccinatiedebat, 
en Doeke Post leidt een tafelgesprek met huisartsen uit de biblebelt: 
https://tmgn.nl/uploaded_files/symposiumDBBNprogramma.pdf 
Het wordt een livestream die gratis te volgen is (een vrijwillige bijdrage is welkom zie ik). 
Ik zal zelf aanwezig zijn op Foksdiep 6 om de sprekers rond te leiden bij de farmacie. Ik hoef geen 
grijs pak aan, zo stelt Mart mij gerust. 
 
Wat de Farmaceutisch Historische Dag voor de apothekers is, dat is de DOMUS dag voor medici. En 
omdat er meer medici zijn dan apothekers is zo’n dag goed voor (normaal) honderden bezoekers. 
Altijd in december is het nu fysiek onmogelijk zoveel bezoekers te ontvangen. Mart is de grote 
animator van deze dag dus kwam het idee om deze dag als livestream vanuit Urk te organiseren, en 
zo is 12 december, dus een week voor het biblebelt symposium deze dag gepland. Het onderwerp is 
“Annus climacterius”: 
Een ‘annus climacterius’ is een wisseljaar, of, wat in het Duits zo helder wordt uitgedrukt, een 
‘Wendejahr’. Het jaar 2020 is door de coronacrisis zo’n ‘annus climacterius’ geworden, niet alleen 
voor de samenleving als geheel, maar ook in de beleving en ervaring van het individu. Voor de wereld 
van de geneeskunde en gezondheidszorg en voor de werkers in de gezondheidszorg geldt dat in het 
bijzonder. Een terugblik die verder reikt dan het begin van de uitbraak plaatst deze gebeurtenis in 
een cultuur- en medisch-historisch perspectief. Zo’n historisch perspectief kan bijdragen tot het 
verstaan van het fenomeen pandemie en van de mondiale en nationale reacties op de manifestatie 
van het covid-19-virus. 
Sprekers zijn o.a. Herman Pleij, Philip Blomm, Roel Coutinho en Jaap Goudsmit. 
Deze dag is niet gratis, kost 25 euro en als je als arts nascholingspunten nodig hebt dan gaat dat 50 
euro kosten maar dan krijg je ook 5 punten: 
https://www.medischcontact.nl/annus-climacterius-2020/evenement.htm 
Ik heb begrepen dat de teller van het aantal aanmeldingen al op meer dan 1000 staat.  
 

https://tmgn.nl/uploaded_files/symposiumDBBNprogramma.pdf
https://www.medischcontact.nl/annus-climacterius-2020/evenement.htm
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Zaterdag was de ledenvergadering van de NVMG, de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Geschiedenis bij Boerhaave, traditiegetrouw voorafgegaan door een aantal lezingen. Niet vreemd 
dat er enige relatie met corona was. Zo was de titel van Frank Huisman zijn bijdrage Public Health: 
over draagvlak en loyaliteit. We hebben nu een actiegroep als viruswaanzin/waarheid, maar ook 
daarvoor bestond al weerstand tegen overheidsmaatregelen, en Frank ging terug tot voor 1800 met 
voorbeelden uit Groningen zoals het pestoproer. 
Leo van Bergen behandelde de Spaanse griep in het licht van de huidige pandemie. Ook toen waren 
er complotdenkers, en moest bijvoorbeeld Bayer het ontgelden, men dacht dat de influenza 
“bacterie” via de aspirine werd overgebracht. 
Mieneke te Hennepe tenslotte, van museum Boerhaave besprak de tentoonstelling Besmet! Bij 
Boerhaave die nog tot januari 2022 te zien is. Die laatste maanden dan toch wel zonder beperkingen 
hopen we maar. 
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Corona journaal 30 november – 2 december 
 
Ik heb al heel wat positieve reacties gehad op mijn mail waarin ik aankondig dat de gebundelde 
journaals op het web zullen verschijnen, dank daarvoor. Zoals ik in de mail heb vermeld heeft Mart 
van Lieburg mij het duwtje gegeven dat nodig was, en mij geholpen om het er netjes uit te laten 
zien. Zodra het op de SFE website verschijnt laat ik dat weten. 
 
De reactie die ik eruit haal is die van Bram Palache, omdat Bram vermeldt dat hij samen met Ab 
Osterhaus een boekje heeft geschreven waarin 50 vragen op corona gebied worden beantwoord. 
Gisteren verschenen, en nu al flink wat publiciteit zie ik, waaronder een (gunstige) bespreking in 
Medisch Contact: 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/virus-1.htm 
Ik heb hier en daar in mijn journaal kritisch gereageerd op Ab Osterhaus, en het betrof dan steeds de 
nogal stellige uitspraken van hem over het verloop van de pandemie en de daarbij horende 
maatregelen. Zijn optreden tegen virusontkenners en andere dwaallichten daarentegen kon ik altijd 
waarderen. En zijn verdiensten voor de Nederlandse virologie (zie ook het boek van Gerard van 
Doornum) zijn natuurlijk evident. 
Ik zie nu ook een verhaal in de Telegraaf over het boekje. Ik ben geen abonnee dus kan maar een 
klein stukje zien, maar nog wel een foto van Bram en Ab. 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/328272009/viroloog-ab-osterhaus-we-moeten-ons-voorbereiden-
op-nieuwe-epidemieen 
Dick Bijl zal het wel geen goed boekje vinden, de schrijvers, dierenarts (!) en biochemicus hebben 
immers de eed van Hippokrates niet afgelegd. 
 
Breaking News….Het Pfizer vaccin goedgekeurd voor “emergency use” in de UK, en de dag ervoor 
het bericht dat Moderna bij de EMA als eerste een Europees dossier heeft ingediend. 
Hoe zit dat nu? UK is toch nog onderdeel van de EEG? 
Even gezocht, maar al in april heeft de MHRA (Medecines and Healthcare products Regulatory 
Agency) een hele serie documenten uitgegeven om snel die “emergency use” af te kunnen geven, 
speciaal voor corona. En dat niet alleen voor vaccins maar ook voor bijvoorbeeld bloedproducten. 
https://www.gov.uk/guidance/mhra-regulatory-flexibilities-resulting-from-coronavirus-covid-19 
Al vanaf 1 februari doet de UK al niet meer mee met de EMA, maar afgesproken is dat na 1 januari 
2021 de UK nog gedurende 2 jaar de beslissingen van de EMA overneemt. Dus wanneer de EMA het 
Moderna vaccin goedkeurt geldt dat ook voor de UK. 
 
In de Volkskrant is het nieuws dat Moderna als eerste een Europees dossier heeft ingediend, 
aanleiding om het registratieproces te bespreken 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-farmaceut-vraagt-europese-toelating-
corona-vaccin-aan-hoe-werkt-dat~bbe0dbfb/ 
Zo’n dossier bestaat uit vijf modules. Over de technische details van het vaccin, over de lab- en 
dierproeven, over de grootschalige klinische trials, over de productinformatie als toedieningsvorm en 
bijsluiter, en eentje met de samenvatting. 
Over de eerste 3 modules: “Technische details” staat bekend als de kwaliteitsmodule: keuring van 
grondstoffen, productieproces met bijbehorende controles, van het actieve materiaal maar ook de 
formulering, eindcontrole, stabiliteitsgegevens.  
“Lab- en dierproeven” is de niet-klinische module, resultaten van al het onderzoek dat aan fase 1, de 
eerste proef op de mens voorafgaat, zoals de dierproeven. 
“De grootschalige klinische studies” is de klinische module, en dat is niet alleen het grootschalig 
klinisch onderzoek, de fase 3.  
Zoals bekend zullen alle gegevens van deze module behalve de fase 3 studies al een tijd beschikbaar 
zijn en ook beoordeeld. 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/virus-1.htm
https://www.telegraaf.nl/nieuws/328272009/viroloog-ab-osterhaus-we-moeten-ons-voorbereiden-op-nieuwe-epidemieen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/328272009/viroloog-ab-osterhaus-we-moeten-ons-voorbereiden-op-nieuwe-epidemieen
https://www.gov.uk/guidance/mhra-regulatory-flexibilities-resulting-from-coronavirus-covid-19
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-farmaceut-vraagt-europese-toelating-corona-vaccin-aan-hoe-werkt-dat~bbe0dbfb/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-farmaceut-vraagt-europese-toelating-corona-vaccin-aan-hoe-werkt-dat~bbe0dbfb/
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Om een idee te geven van zo’n dossier hier een samenvatting van het Influvac quadrivalent dossier 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h119816.pdf 
en een samenvatting van de productkenmerken 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h119816_smpc.pdf 
 
Een dag later in de Volkskrant een verhaal over de plannen van De Jonge om op 4 januari met 
inenten te beginnen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zorgorganisaties-noemen-vaccinatieplannen-de-
jonge-erg-enthousiast-en-prematuur~b80af0e8/ 
Vanuit “het veld” komen bezwaren, ze vinden de plannen van De Jonge wel erg ambitieus.  
Toch zei De Jonge dat hopelijk de eerste Nederlanders in de eerste week van januari kunnen worden 
ingeënt met het vaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech. De bedrijven hebben bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) afgelopen maandag een voorlopige markttoelating voor hun vaccin 
aangevraagd. Het EMA verwacht daar uiterlijk 29 december een zwaarwegend advies over uit te 
brengen. Als dit een positief advies is, zal de Europese Commissie naar verwachting nog voor het 
einde van het jaar definitieve toestemming verlenen voor toediening van het vaccin. 
Als ik op de link klik dan komt het Volkskrant artikel over de Moderna indiening tevoorschijn.  
Pfizer en BioNTech (beter: Pfizer/BioNTech) hebben voor zover ik weet nog geen (compleet) dossier 
ingediend. 
 
Met dat laatste zit ik mis zoals blijkt uit dit NRC artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/02/de-jonge-loopt-te-hard-van-stapel-met-inenten-a4022271 
BioNTech en Pfizer lieten dinsdag weten dat ze het EMA gevraagd hebben hun vaccin goed te keuren. 
Het bureau verwacht op 29 december zijn fiat te kunnen geven, mits de aangeleverde testresultaten 
kloppen 
De tekst in het Volkskrant artikel is dus wel juist maar de link in dit artikel niet. De link is niet juist, 
het “gelinkte” artikel wel (dit klinkt een beetje raar, hoop toch dat het duidelijk is).  
De verwarring komt denk ik omdat beide bedrijven, Pfizer en Moderna ongeveer gelijktijdig hun 
dossier bij de EMA hebben in geleverd. Die heeft het nu druk. 
 
Als de goedkeuring er is, van welk vaccin dan ook, is het wel zaak om zo snel mogelijk te vaccineren. 
In bovengenoemd Volkskrant artikel:  
Volgens ActiZ, branchevereniging van 400 ouderenzorgorganisaties, zijn ‘er nog veel vragen en 
weinig antwoorden op dit moment’ , terwijl ‘het veilig en verantwoord toedienen op deze schaal een 
operatie van ongekende omvang met militaire precisie vereist’.  
Misschien een goed idee de expertise èn mankracht van Defensie in te zetten. 
 
Niet alleen de Volkskrant heeft moeite de verschillende vaccins uit elkaar te halen. Huub stuurt me 
een artikel uit Elzevier van Marieke ten Kate, Zijn de verlossende vaccins in aantocht. Hieruit: 
De techniek die AstraZeneca gebruikt, heeft zich al meer bewezen in de praktijk. Er zijn tal van 
vaccins op de markt die volgens hetzelfdeprincipe werken. In het vaccin zit een stukje van het virus en 
door dat in te spuiten denkt het lichaam dat het echte coronavirus binnendringt. 
Tal van vaccins? alleen het ebola vaccin van Janssen is geregistreerd met de virus (adeno)factor. Het 
werkingsprincipe zoals hier uitgelegd zou net zo goed van toepassing kunnen zijn - zelfs beter - op de 
mRNA vaccins. Het lijkt erop dat ze in de war is met de conventionele subunit vaccins, waarbij alleen 
de “spikes” worden gegeven-zoals de griepvaccins. 
Dit zou Bram Hahn niet zijn overkomen denk ik. 
 
Met schoonzus Ingrid een discussie over de rol van de huisartsen. Hoewel nog niet duidelijk is hoe 
de distributie zal zijn (eerst de verpleeghuizen waarschijnlijk) zal er zeker een rol zijn voor de 
huisartsen, al was het maar voor de prioritering. 

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Pars/h119816.pdf
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h119816_smpc.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zorgorganisaties-noemen-vaccinatieplannen-de-jonge-erg-enthousiast-en-prematuur~b80af0e8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zorgorganisaties-noemen-vaccinatieplannen-de-jonge-erg-enthousiast-en-prematuur~b80af0e8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-farmaceut-vraagt-europese-toelating-corona-vaccin-aan-hoe-werkt-dat~bbe0dbfb/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/02/de-jonge-loopt-te-hard-van-stapel-met-inenten-a4022271
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In principe gaat het om dezelfde risico-groep die nu de griepinjectie krijgt. Maar gezien de 
beschikbaarheid van het vaccin zal deze doelgroep nooit in één keer bediend kunnen worden en 
zullen huisartsen moeten beoordelen wie als eerste in aanmerking komt (en in het vervolgtraject).  
Als het gaat om leeftijd is dat nog wel te doen, zoals nu bij de schaarste rond het griepvaccin de 
gezonde 60-70-jarigen is gevraagd (NB: gevraagd) dit jaar de vaccinatie voorbij te laten gaan. Maar 
hoe bepaal je een gezonde 80-plus tegen een 60-jarige met risico factor? Zij voorziet grote 
problemen met patiënten. 
Misschien dat de “corona leeftijd” kan helpen. Ik heb daarvan enkele besproken. Dat werkt dan wel 
in het nadeel van vrouwen…. 
 
Huub houdt de ontwikkelingen in Zweden (dochter Astrid is huisarts in Stockholm) en ook in de VS in 
de gaten. In Stockholm raakt de zorg ernstig overbelast volgens Astrid. Maar de bevolking blijft in 
meerderheid Tegnell steunen  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/skien-met-kerst-zweden-blijft-bij-mild-
coronabeleid-ondanks-forse-toename-besmettingen~b196b7ec/ 
Je hoort eigenlijk alleen maar Tegnell, maar hier is de premier: 
De pandemie heeft iets van een etappekoers: elke dag wint iemand anders, maar pas aan het eind 
wordt het klassement opgemaakt. Pas als de pandemie voorbij is, kan worden gezegd welke 
strategie de beste is, zei premier Löfven. Daarom wilde hij niet zeggen dat de Zweedse aanpak 
mislukt is. Om in sporttermen te blijven: Parijs is nog ver. 
Maar halverwege koers lijkt Zweden toch niet voor te liggen op het peloton, om in wielertermen te 
blijven (Kluytmans zal deze vergelijking weten te waarderen). 
 
Ook van Huub deze uit Los Angeles county 
https://www.latimes.com/california/story/2020-12-01/california-covid-19-cases-break-daily-record-
again 
In dit artikel wordt een referentie gegeven naar maatregelen die vanaf 30 november gelden. Hieruit 
een voorbeeld over samenkomsten 
GATHERINGS: For the first time since early October, most gatherings among people from different 
households in L.A. County are again officially prohibited, with the exception of outdoor religious 
gatherings and outdoor political protests. This supersedes the previous rule that allowed for only 
small, outdoor gatherings of 15 or fewer people from up to three households, for a duration of no 
more than two hours. 
Lijkt erop dat kerkdiensten die binnen worden gehouden verboden zijn. Het Supreme Court kan 
weer in actie komen om dit besluit te vernietigen. 
 
Menno van Leeuwen stuurde me een link naar de Mayo Clinic, een sterk pleidooi voor 
mondmaskers. Het is een welkom bericht nu de verplichting voor het dragen van mondmaskers per 
1 december is uitgebreid: 
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-research-confirms-critical-role-of-
masks-in-preventing-covid-19-
infection/?utm_source=linkedin&utm_medium=sm&utm_content=post&utm_campaign=mayoclinic
&mc_id=us&geo=national&placementsite=enterprise&cauid=105028&linkId=105334461 
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Corona journaal 3-6 december 
 
De gebundelde journaals zoals ik die heb toegestuurd, als PDF, staan nu on-line 
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2020/12/corona-journaal-wim-rakhorst 
Ik heb zelf de tekst op de website geschreven. Wie boeken en artikelen schrijft is misschien gewend 
om over zichzelf in de 3de persoon te schrijven, maar voor mij voelt dat wat vreemd.  
 
Het was mijn bedoeling dit journaal al uiterlijk gisteren klaar te hebben maar dat is niet gelukt. 
Achteraf de vraag natuurlijk wie op 5 december op mijn journaal zit te wachten, hoewel zonder de 
(klein)kinderen ging dit grotendeels aan ons voorbij, totdat we gisteren op weg van Almelo naar huis 
een mini zagen met Sint en Piet, met een staf door het open dak heen gestoken. 
 
De reden dat wij in Almelo waren – en daarom ook het journaal een dag later komt - heeft weinig 
met corona te maken, maar komt nu toch, al was het maar om mijn “gram” kwijt te raken. Wie 
relevante corona informatie zoekt kan dit zonder bezwaar overslaan. 
Sinds de verhuizing naar Lelystad ben ik lid van een blokfluitensemble. Deze staat onder leiding van 
een professionele blokfluitlerares, wat voor mij, hoewel ik al tientallen jaren speel, als “self-made 
musicus”, een cultuurshock is. Het ensemble heet “Camerata de Lely”, en treedt een paar keer per 
jaar op, met tegen Kerst altijd een concert in Coloriet, een woonzorgcentrum.  
Net als Youp van ’t Hek hebben we problemen om op te treden, maar Jacqueline Dubach heeft daar 
wat op gevonden en er komt donderdag 17 december een live-stream zodat bewoners toch een 
kerstconcert kunnen meemaken, met veel kerstliederen waarvoor ook 4 zangeressen zijn 
“ingehuurd”. Duidelijk is dat hiervoor duchtig moet worden geoefend, en zo was ik afgelopen 
donderdagavond voor een repetitie op de fiets naar de “Kubus”, het cultureel centrum van Lelystad, 
het enige gemeentelijke monument in het centrum van Lelystad (de overige staan op het 
werkeiland, het begin van Lelystad). 
Toen ik na afloop terugkwam bleek mijn fiets gestolen. Ik ben terug naar huis gelopen en heb on-line 
aangifte gedaan.  
Het gaat om een elektrische fiets, weliswaar ruim 8 jaar oud maar met gereviseerde accu, en ik was 
zeer gehecht aan het merk (ik laat nu maar even weg waarom). Enige jaren geleden is de fabriek 
failliet gegaan, maar in Hengelo is nog een fietsenmaker die de volledige service overeind heeft 
gehouden, en daar heb ik zaterdag een fraaie 2de hands van hetzelfde merk gekocht. Een hele rit met 
de auto, maar wij combineren dat dan vaak met een bezoek en broer Huub en schoonzus Marijke, zo 
ook nu. En dan kom ik toch bij corona, want dat is ook in huize Rakhorst te Almelo hèt onderwerp. 
 
Huub en Marijke gaan half januari naar Bonaire, wat ik al wel eens heb genoemd. Ze hadden 
plaatsen gereserveerd in het vliegtuig - ben nu even het type vergeten, maar er was de mogelijkheid 
van 2 naast elkaar zonder “buren”. Echter, het type vliegtuig werd vervangen (denk een groter type, 
iedereen naar tropisch Nederland), dus wat nu? Er kwam gelukkig een aanbieding voorbij, een 
“upgrade” naar de businessclass voor een schappelijke prijs, en zo kwam het nog goed. 
 
De mondkapjes-”soap” volgt Huub ook nadrukkelijk, zo heef hij al heel vroeg de KN95 ingeslagen 
voor de vliegreis. Nu Albert Heijn meldt ook medische mondkapjes te gaan verkopen was zijn vraag 
wat nu het verschil is met die standaard mondkapjes (vaak blauw) die je overal kunt kopen. Was ook 
voor mij een “sluimerende” vraag dus heb even gezocht. 
Ik had er al eerder over geschreven, op 21-22 juni, maar toen was er nog geen Nederlandse (NEN) 
norm, en die blijkt er nu wel te zijn, vanaf begin november: 
https://www.nen.nl/media/Corporate/NEN-spec_1-1_2020-11-09_def.pdf 
In bijlage A staan de diverse types duidelijk beschreven: 

1. Beschermende maskers (FFP1 t/m FFP3 

https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/nieuws/2020/12/corona-journaal-wim-rakhorst
https://www.nen.nl/media/Corporate/NEN-spec_1-1_2020-11-09_def.pdf
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2. Medische makers, types I, II en IIR. Deze zijn bedoeld om de omgeving te beschermen, en 
geven geen garantie voor de drager. Type I is meest doorlatend Type IIR het minst. Typen II 
en IIR staan ook bekend als chirurgisch masker 

3. Mondkapjes voor publiek gebruik. 
Wat die laatste betreft: 
Mondkapjes voor publiek gebruik zijn zelfgemaakte mondkapjes of door de fabrikant gemaakte 
mondkapjes zonder enige claim met betrekking tot de bescherming. Deze mondkapjes voldoen niet 
aan Verordening (EU) 2016/425 en Richtlijn 93/42/EEG en bieden geen bescherming in de zin van 
deze verordening en richtlijn als persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel. Op 
mondkapjes voor publiek gebruik staat ook geen CE-markering.  
De makkelijkste manier om onderscheid te maken tussen mondkapjes voor publiek gebruik, en de 
medische en beschermende maskers is de CE markering. Voor de AH medische mondkapjes is dat 
het geval, het gaat hier om IIR mondkapjes:  

De fabrikant, Hollandse Mondkapjesfabriek 
is een initiatief van een Haarlemse 
stoffeerder van auto- en treinstoelen, die 4 
machines in China kocht.  
 
Het verzet van het RIVM tegen mondkapjes 
was mede ingegeven door het argument 
dat medische mondkapjes gereserveerd 
moesten worden voor de zorg. 
Zou het een idee zijn om bijvoorbeeld in 
het OV, nu de medische mondkapjes te 
verplichten? En het prijsverschil met eigen 

gemaakt / niet CE gekeurd door subsidie (bijvoorbeeld geen BTW) te verkleinen? 
 
Met de beschikbaarheid van medische mondkapjes is er weer een argument minder om tegen het 
gebruik hiervan te zijn, hoewel ook deze geen garantie geven voor de drager, alleen de overdracht 
op anderen vermindert. Al zal het argument van de tegenstanders wel zijn dat ook dat niet bewezen 
is. 
Ben benieuwd wat er zou gebeuren wanneer een chirurg bij bijvoorbeeld een open hart operatie 
zonder mondkapje gaat werken. Met als argument dat er geen hard bewijs is geleverd dat dit 
inderdaad het aantal infecties vermindert. 
 
Rosanne Hertzberger in haar NRC column behandelt deze week wie voorrang moet hebben bij 
vaccinatie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/05/wie-krijgt-het-vaccin-die-keuze-is-aan-ons-a4022665 
Is het een automatisme om de zwaksten in de samenleving nog te vaccineren? 
En toch moeten we tussen al die mensen kiezen. Er is een aantal no-brainers bij: het personeel van 
verpleeghuizen moet worden gevaccineerd om uitbraken aldaar te verminderen. Maar de 
verpleeghuisbewoners zelf? Hoeveel prioriteit moet een 85-jarige krijgen bij het vaccineren, als hij 
niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen? Of iemand met vergevorderde dementie? 
De maximale gezondheidswinst, de QALY komt weer tevoorschijn. Ik snap de redenering, welke Q 
(Quality) heeft iemand met dementie nog. Maar dan moet je je ook afvragen of al die uitgaven voor 
verpleeghuizen wel verantwoord zijn. Mijn conclusie: niet alles kun je in QALY’s uitdrukken.  
Ik ben geneigd om ieder die niet meer begrijpt wat er aan de hand is, die daarom bijvoorbeeld geen 
1,5 meter afstand kan houden een grote prioriteit te geven, evenals hun verzorgenden. Waar is de 
grote verontwaardiging gegeven toen in sommige verpleeghuizen een grote sterfte optrad? 
 
Verder stelt Hertzberger voor regering, parlement, enz. voorrang te geven: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/05/wie-krijgt-het-vaccin-die-keuze-is-aan-ons-a4022665
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Tot slot denk ik dat we niet alleen levens moeten beschermen, maar ook de fundamenten van onze 
rechtsstaat, parlementaire democratie en openbaar bestuur. Met die eerste levering zouden we ook 
onze belangrijkste rechters, hoofdofficieren en de burgemeesters van de grote gemeenten moeten 
beschermen. Gevolgd door onze parlementariërs en de leden van het kabinet. Dat is wat mij betreft 
maximale winst per prik. 
Ik heb niet de indruk dat deze groepen grote risico’s lopen, of dat de fundamenten van de 
rechtsstaat gevaar loopt wanneer bijvoorbeeld een burgemeester een tijd afwezig is. Dan zou ik 
voorrang geven aan personeel in ziekenhuizen dat corona patiënten verzorgt. (die categorie zie ik 
niet terug bij Hertzberger, wel personeel in verpleeghuizen, zie boven). 
Deze reactie had de meeste “likes” 
MM_van_der_Laan_83008 
23 uren geleden 
De vergelijking met "Je hebt één zak bloed en tien hevig bloedende mensen." gaat mank. In dit geval 
is er genoeg bloed voor iedereen maar is het een kwestie van geduld totdat iedereen dat heeft 
ontvangen. De patiënt bloedt niet dood, hij/zij moet hooguit de 3 vakanties per jaar wat langer 
uitstellen, het avondje doorzakken in de kroeg of de theater voorstelling nog even laten wachten. 
Verschrikkelijk afzien, ik weet het maar gelukkig in een warm huis, zacht bed en in de winkels alles 
verkrijgbaar wat een mens nodig heeft en anders is dat ook nog online verkrijgbaar. Voor degenen 
die financieel getroffen zijn, baan dreigen te verliezen omdat het bedrijf op omvallen staat of groot 
reorganiseert is het een ander verhaal maar als ik hier in het Noorden om me heen kijk gaat het 
reguliere leven en bedrijvigheid gewoon door, ondanks Covid-19. Weliswaar iets minder sociaal door 
de restricties maar iemand die dit afzien noemt heeft nog niet veel meegemaakt. Het is geen ramp 
als op 31-12-2021 de laatste medelander gevaccineerd wordt, de vraag wie eerst is m.i. niet zo 
relevant als u het doet voorkomen. Nu heb ik wel gemakkelijk praten want zoals het nu lijkt zit ik als 
60+ in de eerste groep maar als anders beslist wordt kan ik geduldig wachten. 
 
Hoe ziet nu de vaccinatiestrategie eruit? Huub meldt dat Marc Bonten optreedt in WNL op zondag, 
een programma waar ik normaal nooit naar kijk. Bonten krijgt de vraag, maar meldt dat hij nu druk is 
met uitbreiding van het testprogramma en geen mening heeft over de vaccinatiestrategie. Dat horen 
we te weinig, Heman, de voorzitter van de KNMG zal tevreden zijn. Er is over die strategie een advies 
door de Gezondheidsraad gegeven, dat Hertzberger op deze wijze afdoet: 
Zelfs de regering probeert de kwestie bij de Gezondheidsraad te parkeren. En de leden van de 
Gezondheidsraad zeggen: nee hoor, dit soort ethische dilemma’s zijn voor de politiek. 
He? Zie mijn journaal van 19-21 november, heeft zij het advies wel gelezen?  
 
Ik geef toe, het advies van de Gezondheidsraad is wat wolliger dan dat in de UK. Daar worden 2 
fasen in het vaccinatieprogramma onderscheiden waarbij in de eerste fase nog weer 9 categorieën 
worden onderscheiden, zie de tabel op pagina 8 van de PDF: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/940936/Priority_groups_for_coronavirus__COVID-19__vaccination_-
_advice_from_the_JCVI__2_December_2020.pdf 
Dit zijn de eerste 2: 
1  Residents in a care home for older adults and their carers  
2  All those 80 years of age and over , Frontline health and social care workers  
Dus bewoners en personeel verzorgingshuizen als eerste, daarna 80-plus maar ook de “frontline 
gezondheidswerkers”. 
  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940936/Priority_groups_for_coronavirus__COVID-19__vaccination_-_advice_from_the_JCVI__2_December_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940936/Priority_groups_for_coronavirus__COVID-19__vaccination_-_advice_from_the_JCVI__2_December_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940936/Priority_groups_for_coronavirus__COVID-19__vaccination_-_advice_from_the_JCVI__2_December_2020.pdf
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Corona journaal 7 december 
 
De laatste paar dagen gingen de dagelijkse aantallen besmettingen zoals gemeld door het RIVM 
weer flink omhoog. Ik vind die stijging nu ook bij de dagelijks bijgewerkte weekcijfers, niet op basis 
van de data waarop de GGD de uitslagen doorgeeft, maar de data waarop de eerste verschijnselen 
zich voordeden. 
In mijn journaal van 24-26 november heb ik aangegeven dat deze data te vinden zijn in de Corona 
Locator. En dan niet de onbetrouwbare eerste week nemen (daar als 0 gemerkt) maar de 2de week 
(als week 1 genummerd). 
In dat journaal noemde ik 35.206 besmettingen in de week 12-18 november. De laagste stand werd 
bereikt in week 21-27 november, 31.265 besmettingen.  Niet zo heel veel lager maar de trend was 
goed, en ook de gemiddelde leeftijd die van 43,1 naar 42,0 jaar ging. 
Maar vanaf 27 november gaat het weer omhoog: 22-28 november 31.643, 23-29 november 32.015 
en nu, gerapporteerd op 7 december, de week van 24 november-30 november 32.658. 
 
De Volkskrant wijst erop dat het aantal besmettingen per dag omhoog kan gaan omdat per 1 
december de mogelijkheid om je te laten testen is verruimd (bijvoorbeeld omdat je een 
waarschuwing op je app hebt gehad). 

 
Als je dat zo ziet dan lijkt die stijging inderdaad veroorzaakt te worden door het toegenomen aantal 
tests. Maar deze getallen zijn gebaseerd op de datum dat de testresultaten zijn doorgegeven naar 
het RIVM. Als je kijkt naar de datum van eerste verschijnselen, zie boven, dan is de stijging al een 
aantal dagen vóór 1 december te zien. Uiteindelijk zal het aantal ziekenhuisopnames aangeven wat 
er aan de hand is. Ik ben niet optimistisch. 

 
Mijn verhaal over de chirurg met zijn mondkapje lokte een reactie uit van mijn mede-blokfluitiste 
Angela. Na medeleven met de diefstal van mijn fiets: 
Maar dan nog iets over de mondkapjes 
Wat zou je ervan denken als zo'n chirurg ook het mondkapje in zijn zak heeft gepropt en die de hele 
tijd opzet bij een operatie. En daarna weer terug propt in zijn zak 
Hierbij mijn antwoord: 
Leuke vraag, mijn zwager Bart had ook een vraag over het hergebruik. 
Een chirurg die zijn mondkapje hergebruikt, daar zou ik niet blij van worden, of hij het nu wel of niet 
goed had weggeborgen. Maar als ik geen keus had zou ik toch kiezen voor hergebruik. Maar je 
bedoelt natuurlijk wat we met die mondkapjes voor corona moeten. Als we de regels van het RIVM 
volgen dan komen we in de Kubus niet meer toe aan spelen. Alleen al het handen wassen voor je een 
mondkapje opzet, en handen wassen wanneer je een mondkapje afzet. Als je naar de Kubus gaat, 
moet je deze al thuis opzetten als je vasthoudt aan handen wassen, dat is dan nog te doen. Maar dan 
moet je je handen wassen nadat je het mondkapje hebt afgedaan. Maar als je het mondkapje hebt 
afgedaan, en je wilt je handen wassen dan kan dat niet want je mag niet door de Kubus lopen zonder 
mondkapje.  De onmogelijkheid om in alle situaties de hygiëne maatregelen met de mondkapjes te 
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handhaven was voor mij de voornaamste reden het nut hiervan in twijfel te trekken. En Jaap van 
Dissel vindt het nog steeds niks. 
Dat ik toch van mening ben veranderd is vooral omdat de besmettingsroute via oppervlakten een 
veel mindere rol speelt dan eerst gedacht. Je hoort nu bijvoorbeeld veel minder "je handen 
stukwassen". Zie bijvoorbeeld 
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html 
Daar zijn bijgekomen onderzoekingen dat mensen die mondkapjes dragen, zich niet 
onverantwoordelijker gedragen (eerder het tegendeel), en de beschikbaarheid van 
betere mondkapjes. Dat ik nu "om" ben heeft dus meer te maken dat een aantal bezwaren wegvallen 
dan dat er nu zoveel bewijs is dat ze helpen. Dat "evidence based" onderzoek zal wel nooit goed 
kunnen worden uitgevoerd. 
Nog even terug naar het hergebruik: bepalend lijkt mij of een mondkapje vochtig wordt, en daarom 
lijkt het me niet zo'n goed idee het mondkapje thuis al op te zetten. Als je de Kubus binnenkomt, je 
handen met alcohol spuit (zal geen groot effect hebben denk ik), een nieuw mondkapje opzet, binnen 
ongeveer 1 minuut op je plaats zit en weer afdoet dan kun je dat best weer opzetten als je vertrekt. 
Om te bewaren neem ik volgende keer een plastic zakje mee. 
 
Van Menno van Leeuwen een link naar CNN waar een aantal vragen worden beantwoord op 
vaccingebied 
https://edition.cnn.com/videos/health/2020/12/02/sanjay-gupta-covid-19-vaccine-safety-orig-
dp.cnn 
In sneltreinvaart komen een aantal vragen/antwoorden  voorbij, waarbij het gaat om het mRNA 
vaccin. Voor wie wat meer achtergrond wil, niet alleen over vaccins, kan goed terecht bij het boekje 
van Ab Osterhaus en Bram Palache, VIRUS Corona in verleden, heden en toekomst. 
Ik had het al genoemd maar ik had het toen nog niet in mijn bezit. Het is een handzaam boekje van 
bijna 100 pagina’s, een eerste indruk want ik heb het meer doorgebladerd dan gelezen. 
Leuk de inleiding, met Osterhaus, van dierenarts tot viroloog en Palache met biochemicus in dienst 
van de influenza bestrijding. Er worden 50 vragen behandeld, van de eerste, wat is een virus, tot 
nummer 50, zijn er nog andere virussen in aantocht. 
Over het algemeen is de inhoud genuanceerder en minder stellig dan het optreden van Ab 
Osterhaus in de media en dat kan ik waarderen. Wat je bij zo’n actueel thema hebt, is dat de 
actualiteit geen rekening houdt met de inhoud van dit boekje, zoals de recente ontwikkelingen rond 
remdesivir (genoemd op pag 91). Misschien een idee om voor de lezers van het boekje een 
webpagina te starten waarbij nieuwe ontwikkelingen, per vraag, worden bijgehouden. 
 
Van Roelf Backus kreeg ik een column van Bert Keizer uit Trouw, hij vraagt zich af of hij zich moet 
laten inenten 
https://www.trouw.nl/zorg/hoe-gaan-de-vaccinmarketeers-zich-gedragen~be2f86dc/ 
Het is een tirade geworden tegen de farmaceutische industrie: 
 Het gaat om firma’s die een ellendige voorgeschiedenis hebben. In het verleden zijn ze bereid 
gebleken om de zaak op grote schaal te belazeren om hun miljardenwinsten veilig te kunnen stellen. 
Naar mijn gevoel is de timing van dit verhaal, afgezien van de argumentatie verkeerd, en te 
vergelijken met de Bekende Nederlanders die hun “Ik doe niet meer mee” campagne startten op het 
moment dat de ziekenhuisopnames weer sterk stegen. 
De voorbeelden die Bert Keizer noemt, van Pfizer en Astra, zijn zeker niet de “Jekyll”, maar de “Hide” 
kanten van de industrie. Ik heb ze zelf genoemd, toen ik op het spoor kwam van die Jekyll / Hide 
vergelijking en de farmaceutische industrie, zie mijn journaal 10-11 november. 
Maar die voorbeelden zijn alle op het gebied van de marketing, en als er nu één onderdeel is van de 
farma industrie die op het gebied van corona vaccins geen rol speelt dan is het wel de marketing. Of 
het moet zijn het verdelen van de schaarste.  
Hij denkt kennelijk dat artsen zelf op zoek moeten naar een goed vaccin 

https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html
https://edition.cnn.com/videos/health/2020/12/02/sanjay-gupta-covid-19-vaccine-safety-orig-dp.cnn
https://edition.cnn.com/videos/health/2020/12/02/sanjay-gupta-covid-19-vaccine-safety-orig-dp.cnn
https://www.trouw.nl/zorg/hoe-gaan-de-vaccinmarketeers-zich-gedragen~be2f86dc/
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Voor de meeste artsen is het niet zo makkelijk om op basis van persoonlijke kennis van 
onderzoeksmethodologie, statistische analyse, virologie, immunologie, grootschalige vaccinbereiding 
en niet te vergeten medische sociologie tot een gefundeerd oordeel te komen over de naderende 
vaccins.  
Daar komen die marketeers in beeld, denkt Keizer en belazeren met valse claims de artsen. Het slaat 
echter nergens op want die vaccinkeuzes worden gemaakt door de overheid (RIVM). Bij de 
griepvaccinatie is het echt niet zo dat huisartsen enige invloed hebben welk vaccin ze krijgen. Het 
RIVM koopt bij 2 fabrikanten in, en omdat deze onderling uitwisselbaar zijn kan de ene huisarts 
product A krijgen en de ander product B. 
Met corona zou het wel eens anders kunnen gaan, wanneer vaccins een verschillend beeld geven 
van werkzaamheid of bijwerkingen, maar dat alles op geleide van het RIVM.  
Nog even terug naar de marketing missers genoemd door Keizer. Deze voorbeelden zijn van meer 
dan 10 jaar geleden en ik kan Keizer verzekeren dat de industrie haar lesje heeft geleerd, zie 
bovengenoemd corona journaal. 
Kwalijker nog vind ik dat hij geen woord schrijft over de enorme prestaties die nu worden geleverd 
door de werknemers in de vele farmaceutische bedrijven. Maar goed, in de zorg krijgen ze na het 
aanvankelijke applaus, nu ook de bedreigingen. 
 
Bij Science Media Centre een stukje over “leunstoel-epidemiologen”. Met een cartoon waarbij 
journalisten op de korrel genomen worden die menen alle antwoorden te hebben: 
https://www.sciencemediacentre.org/covid-19-what-role-for-scientists-in-a-nation-full-of-armchair-
epidemiologists/ 
Maar het geldt niet alleen de journalisten: 
The cartoon’s message that journalists have all the answers can also be applied to some scientists. I 
have had to write to our list of COVID scientists on several occasions asking experts to stick to 
answering questions that fall in their area, and urging them to highlight uncertainty and unknowns. 
Behavioural scientists shouldn’t be answering virology questions on airborne transmission, modellers 
shouldn’t be answering questions on immunology. Scientists shouldn’t be ’know-it-alls’. 
Ik moet denken aan Heman, de voorzitter van de KNMG die met name artsen oproept terughoudend 
te zijn in hun uitspraken. Misschien ook iets voor Bert Keizer. 
 
Van Huub een artikel uit de Tubantia van een lid van het Red Team. Een pleidooi om grootschalig te 
testen nu we voldoende sneltests hebben 
https://www.tubantia.nl/hengelo/arts-microbioloog-geeft-advies-pak-twentse-brandhaarden-aan-
met-grootschalige-testen~aabb146c/ 
Het aanpakken van die brandhaarden kan door de hele Twentse bevolking - zo’n 625.000 inwoners - 
in een keer te testen. Mulder: „Dat zou neerkomen op zo’n 500.000 sneltesten. Dat is natuurlijk een 
enorm aantal.” Maar de microbioloog wijst erop dat in Nederlandse magazijnen op dit moment 9,4 
miljoen sneltesten klaarliggen. 
Dat we 9,4 miljoen sneltests hebben dat had ik nog niet gehoord. Waarom niet al ingezet op 
scholen. Het klinkt allemaal niet erg voortvarend.  
minister Hugo de Jonge zelf al in een eerder stadium heeft aangegeven om te gaan experimenteren 
met grootschalig testen. „Maar dan wel risicogericht. Het is de bedoeling dat we begin volgend jaar 
met een experiment beginnen in twee gemeenten. En dan in februari waarschijnlijk in een of twee 
regio’s. Van die experimenten willen we leren hoe je landelijk, risicogericht grootschalig kunt gaan 
testen.” 
  

https://www.sciencemediacentre.org/covid-19-what-role-for-scientists-in-a-nation-full-of-armchair-epidemiologists/
https://www.sciencemediacentre.org/covid-19-what-role-for-scientists-in-a-nation-full-of-armchair-epidemiologists/
https://www.tubantia.nl/hengelo/arts-microbioloog-geeft-advies-pak-twentse-brandhaarden-aan-met-grootschalige-testen~aabb146c/
https://www.tubantia.nl/hengelo/arts-microbioloog-geeft-advies-pak-twentse-brandhaarden-aan-met-grootschalige-testen~aabb146c/
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Corona journaal 8 december 
 
Met meer interesse dan de laatste keren, keek ik naar de wekelijkse cijfers van het RIVM die zoals 
altijd op dinsdag worden gepresenteerd.  
Het aantal tests is sterk toegenomen omdat ook degenen die een vermoeden van besmetting 
hebben (bijvoorbeeld via de app) zich kunnen laten testen. En dat heeft effect, want het aantal 
testen is met ca 60.000 gestegen ten opzichte van de week ervoor. De teller staat nu op 320.000. 
Dat betekent dat het vermoeden van de Volkskrant, de stijging in het aantal besmettingen komt 
door meer testen, waar zou kunnen zijn. En daarom was ik heel benieuwd, niet naar het aantal 
positief getest maar naar het percentage. Dit is gestegen van 11,1% naar 11,6%. Op het eerste 
gezicht geen spectaculaire stijging, maar met 60.000 extra tests, niet van mensen met klachten, 
maar met een vermoeden van besmetting, verwacht je eerder een daling. Meer slecht nieuws is dat 
het aantal ziekenhuisopnames is gestegen, van 1007 naar 1229. Dat is nog niet terug te zien in de 
bezetting, maar dat komt waarschijnlijk door uitstroom van patiënten opgenomen in de piek van 
begin november. 
Dat vervolgens in de persconferentie van het bekende duo Rutte en de Jonge geen versoepelingen 
werden aangekondigd was, ook al door de “lekken”, weinig verrassend. 
Een kleine verrassing was nog dat eerst het personeel van verpleeghuizen wordt ingeënt. Voor 
inenting van de bewoners is kennelijk meer voorbereidingstijd nodig. Steeds wordt aangegeven dat 
het Pfizer vaccin, na ontdooien, “maar” 5 dagen in de koelcel kan worden bewaard.  
 
Maandagavond op Nieuwsuur was Frits Rosendaal uitgenodigd om commentaar te geven op de 
ontwikkelingen. 
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/07-12-2020/VPWON_1310997 
Na ca 8’ kwam hij aan het woord.  
We kennen hem van zijn. Pleidooi om de inentingen niet te starten met de verpleeghuizen. Hij heeft 
wel een punt wanneer het vaccin bij die groep minder werkzaam is. Maar in de UK zijn ze nu 
begonnen met die groep en ik neem aan dat ze het goed bekeken hebben.  
Rosendaal is voorstander van waarmee Rutte een dag later mee kwam, geen versoepelingen maar 
ook geen grote verzwaringen zoals sluiting van scholen. Wel pleit Rosendaal voor meer handhaving 
van de huidige regels. Een verdere verzwaring om het virus ver weg te drukken om daarna veel meer 
vrijheid te krijgen (“de hamer en de dans”) ziet hij niet als realistisch omdat de ervaring leert dat het 
virus toch weer snel terug is. 
Wat moeten we dan vraagt de reporter. 
“Doormodderen” was het antwoord, met op termijn verlichting door vaccins, betere therapieën en 
sneller testen. 
 
Van Jan Huurman kreeg ik een mail, die mijn journaal van 7 december te somber vond: 
Waarom loop je zo in de pas van de massa? Kijk naar dalende mortaliteit en (langzaam) dalende 
cijfers van ziekenhuisbezetting en IC’s? Ik meen dat het daar toch om te doen was. En niet om 
twijfelachtige PCR-testen. 
De opmerking over de twijfelachtige PCR test viel bij mij helemaal verkeerd, zal verderop in het 
journaal uitleggen waarom. 
Wat betreft de ziekenhuisbezetting had ik op LinkedIn een post van Jan gezien (een retweet bij 
Twitter, hoe heet dat bij LinkedIn) waarbij hij behalve zijn twijfels over de PCR test de huidige 
ziekenhuisbezetting door corona afzet tegen een capaciteit van 35.000 bedden. Ik vind dat 
misleidend omdat hierbij ook bijvoorbeeld psychiatrische inrichtingen en revalidatiecentra toe 
worden gerekend. 
Dit leidde tot een mailwisseling die ik hier niet volledig weergeef, maar een beetje lijkt op dit 
twistgesprek 
https://edition.cnn.com/videos/business/2020/12/04/cnbc-santelli-sorkin-covid-orig.cnn 

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/07-12-2020/VPWON_1310997
https://edition.cnn.com/videos/business/2020/12/04/cnbc-santelli-sorkin-covid-orig.cnn
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Voor wie nu, na bijna een jaar overdonderende publiciteit over de PCR test, het “breaking news” is 
dat deze test geen levend virus aantoont, maar brokstukken RNA, die heeft wel iets gemist. 
Toch wordt dit in diverse recente filmpjes als groot nieuws gebracht, waarbij selectief fragmenten 
uit interviews worden geknipt.  
Ik kreeg een aantal filmpjes toegestuurd, zoals deze, een “interview” met Patrick Savalle en Mario 
Ortiz Buijsse (“interviewer” Flavio Pasquino). 
https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c 
Patrick Savalle is voor mij een nieuwe naam, maar op Weltschmerz is het een bekende, al in 2019 
staat er een filmpje op met hem, met als titel “Goede journalistiek gaat uit van complotten”. 
Samen met Pasquino zijn ze bekend als corona-ontkenners. Pasquino heeft al eens te maken 
gekregen met politieoptreden, en filmpjes van Weltschmerz zijn door Youtube verwijderd, zodat dit 
waarschijnlijk niet onder de vlag van Weltschmerz is gebracht. 
 
In het filmpje van de 3 heren worden stukjes uit interviews geknipt waarin bijvoorbeeld Marion 
Koopmans “toegeeft” dat het alleen om delen van het RNA gaat, en niet per se aantoont dat je 
besmettelijk bent, dus veel vals-positieve besmette personen. 
Aanleiding voor dit filmpje, en een aantal andere, wel te vinden op café Weltschmerz, is een verzoek 
van 22 “deskundigen” die een zogenoemd “retraction requestr” hebben ingediend tegen de PCR test 
zoals die in januari door Drosten is ontwikkeld. Normaal gesproken zou ik hier geen aandacht aan 
geven maar het is nu bijna 300.000 keer bekeken. 
De eenvoudigste weerlegging dat er veel vals-positieve uitslagen zouden zijn bij de PCR test, is erop 
te wijzen dat in de zomer het aantal positief getesten gedurende 2 weken tot 0,6% was gedaald. Ik 
heb dit argument niet vaak (helemaal nooit?) gehoord. 
Wanneer iemand met klachten bij de GGD komt, en positief test met de PCR dan weet je wel zeker 
dat deze persoon actief corona heeft, zoals Kluytmans al wel eens heeft uitgelegd. 
Wanneer het testbeleid zó ver wordt uitgebreid dat ook gezonde personen worden getest kan het 
aantal vals-positief gaan stijgen. Maar vooralsnog is het probleem van vals-negatief vele keren 
groter. 
Nu zie ik trouwens in Der Spiegel nog een krachtiger argument 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-warum-pcr-tests-zuverlaessig-sind-a-
0781f94c-3b6f-4553-b880-3a20fd9d4efa 
In Nieuw-Zeeland zijn al een hele tijd geen corona gevallen. Ondanks 4000 tests per dag! 
Einzelne Mediziner und Corona-Skeptiker argumentieren, PCR-Tests lieferten in ein bis zwei Prozent 
der Fälle falsch-positive Ergebnisse. Dadurch würden Gesunde fälschlicherweise zu Infizierten erklärt. 

Tatsächlich dürften PCR-Tests deutlich zuverlässiger sein. So fiel in Neuseeland von Ende Mai bis 
Mitte Juni kein einziger Test positiv aus, obwohl täglich bis zu 4000 Menschen in dem Land auf eine 
Infektion hin untersucht wurden. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Wenn wirklich bis zu zwei Prozent der 

Tests anschlagen, obwohl keine Infektion vorliegt, hätten zumindest einige Ergebnisse positiv sein 
müssen. 
En het “retraction request” vecht een vorige oorlog uit: 
Wer sich bei Experten umhört, bekommt den Eindruck: Sie sind die ständigen Diskussionen 
leid. Kaum ein Labor benutze noch den vom Forschungsteam um Drosten entwickelten PCR-Test in 
der Form vom Januar. Firmen haben längst eigene Tests entwickelt, die schnell und in großer Zahl 
durchgeführt werden können.  
 
Ik mailde Jan Huurman dat in Nieuw-Zeeland geen positieve PCR tests waren, dus dat het aantal 
vals-positief wel meevalt. Ik had niet gezien dat der Spiegel het heeft over de periode eind mei-half 
juni.   
Jan tipte mij met het WHO dashboard: 
https://covid19.who.int/ 

https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-warum-pcr-tests-zuverlaessig-sind-a-0781f94c-3b6f-4553-b880-3a20fd9d4efa
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-warum-pcr-tests-zuverlaessig-sind-a-0781f94c-3b6f-4553-b880-3a20fd9d4efa
https://www.spiegel.de/thema/neuseeland/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-faktencheck-wie-zuverlaessig-ist-der-pcr-test-a-57224ed0-8c87-42b1-9016-223b165d980b
https://covid19.who.int/
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En inderdaad vinden ze in Nieuw-Zeeland zo nu en dan een positief persoon. Blijft overeind dat de 
PCR test een bijzonder laag percentage vals positief heeft. Ik vergelijk het met het 
bevolkingsonderzoek borstkanker, ca 50% vals positief. Twijfel zaaien over de PCR test betekent dat 
minder mensen zich laten testen, en als ze zich wel testen, en positief testen, niet in quarantaine 
gaan. En als er al een probleem is met de PCR test dan is dat omdat het aantal vals- negatief veel 
hoger is, veroorzaakt o.a. door de monstername. 
 
Met enige tegenzin denk ik eraan om ook maar café Weltschmerz met Peter Borger te gaan 

bekijken, één van de auteurs van het “retraction 
request”. Ruim 1 uur duurt het maar gelukkig 
vind ik een commentaar van Pepijn van Erk, 
verbonden aan Skepter: 
https://kloptdatwel.nl/2020/12/02/retraction-
paper-pcr/.  
Aardig is dat van Erk een artikel in het 
Reformatorisch Dagblad citeert, waar Peter 
Borger eerder met creationistische verhalen een 
gunstig onthaal kreeg.  
https://www.rd.nl/artikel/902093-pcr-test-
overleeft-stortvloed-aan-kritiek 
Maar nu stond onderaan dit artikel 
Dit is het twaalfde deel (slot) van een serie over 
complottheorieën met betrekking tot corona. 
 
Hiernaast een affiche uit Skepter, de Broodje Aap 
detector. Slaat ver uit bij Weltschmerz-achtige 
verhalen. 
 
Het dwaallicht Wybren van Haga, die met afstand 
de domste vragen stelde bij de 2de kamer 
briefings, en samen met Baudet een motie had 
ingediend om HCQ aan te schaffen, heeft nu 

weer kamervragen gesteld over dit “retraction request”. Hij heeft kans gezien om hierover 17 vragen 
te stellen: één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Dit gaat weer veel tijd 
kosten, tijd die aan betere zaken besteed hadden kunnen worden. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D4929
5 
Zoekend naar van Haga vind ik hem in mijn journaal van 17 augustus, waar hij van Dissel al de vraag 
stelde naar de vals-positieven. Ik vond toen dat van Dissel wel iets duidelijker had mogen uitleggen 
hoe het zat. 
Overigens was toen o.a. Maurice de Hond verantwoordelijk voor de start van de verwarring omdat 
hij het aantal met PCR aangetoonde besmettingen van de beginperiode vergeleek met het aantal na 
de zomer, terwijl de testcapaciteit vergeleken met de beginperiode enorm was toegenomen. Zodat 
de relatie tussen aantal positief getest / aantal ziekenhuisopnames niet meer vergelijkbaar waren.  
 
Van Huub kreeg ik een link naar een interessant interview 
https://finance.yahoo.com/video/fighting-vaccine-misinformation-facebook-
144027598.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma 
Het is een interview met de man van Centre for Countering Digital Hate, die voor corona een apart 
plaatsje op zijn website heeft: https://www.counterhate.co.uk/our-response 
  

https://kloptdatwel.nl/2020/12/02/retraction-paper-pcr/
https://kloptdatwel.nl/2020/12/02/retraction-paper-pcr/
https://www.rd.nl/artikel/902093-pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-kritiek
https://www.rd.nl/artikel/902093-pcr-test-overleeft-stortvloed-aan-kritiek
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295
https://finance.yahoo.com/video/fighting-vaccine-misinformation-facebook-144027598.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma
https://finance.yahoo.com/video/fighting-vaccine-misinformation-facebook-144027598.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma
https://www.counterhate.co.uk/our-response
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Corona journaal 9-11 december 
 
Zoals een deel van mijn lezers heeft gemerkt was Jan Huurman niet blij met mijn laatste journaal. 
Voor een derde keer heeft hij van mijn fout (een keer niet verzonden onder bcc) gebruik gemaakt 
om zijn standpunt toe te lichten. Aan zijn laatste mail ging een hele mailwisseling vooraf maar Jan 
wil die niet delen in dit journaal dus laat ik de zaak rusten. 
Wat ik wel wil stellen is dat iedereen die reageert op de inhoud van mijn journaal, het “risico” loopt 
te worden geciteerd. Dat zal niet echt een verrassing zijn voor wie mijn journaal volgt. Wie niet 
tevreden is met hoe ik heb geciteerd, beloof ik alle ruimte om dit recht te zetten. En wie niet 
geciteerd wil worden moet me dat dan maar vooraf laten weten. 
 
In mijn vorig journaal citeerde ik Frits Rosendaal die, gesteld voor de vraag of we moeten 
versoepelen of juist strengere maatregelen moeten nemen, stelde dat er niet veel anders opzit dan 
doormodderen. Met de hoop op een vaccin, een goede therapie en sneltesten. 
Helaas geldt het doormodderen ook voor de vaccins en sneltesten die Rosendaal noemt. De 
logistieke plannen rond de vaccins veranderen met de dag, en bijna 10 miljoen sneltests wachten op, 
ja, op wat? Nog meer proefprojecten? Dat hier bij wijze van spreken een oorlog gewonnen moet 
worden lijkt nog niet bij iedereen te zijn doorgedrongen. 
 
Nu het zorgpersoneel als eerste aan de beurt komt wordt het interessant te kijken hoevelen zich 
laten inenten. Voor mij geen verrassing dat dit een laag percentage zal zijn.  
We hebben op Urk een groot archief gekregen van het voormalig departement Utrecht van de 
KNMP, en ik heb daarvan 2 grote archiefdozen mee naar huis genomen, met alle informatie over de 
Mexicaanse griep van 2009. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde dagrapporten. Uit het 
dagrapport van 7 oktober 2009: 
 

 
Niets nieuws dus. Het is dan de vraag of het handig is (uitsluitend) deze groep als eerste te 
vaccineren. Verplichten is zowel juridisch als praktisch (uitstroom uit de zorg) onhaalbaar. 
Waarom niet eerst de bewoners en verpleegkundigen die dat willen? Logistieke problemen, zelfs 
met Pfizer “ijskonijn” moeten overwonnen kunnen worden. Als ze op boerderijen kippen kunnen 
enten tegen Marek (ook bij -90 bewaard) dan moet dat ook in verpleeghuizen kunnen. Waarbij ik de 
bewoners niet met kippen vergelijk voor alle duidelijkheid. 
 
Nu Pfizer de aantallen vaccins terugschroeft is het goed de ontwikkelingen van het Astra/Oxford 
vaccin te volgen. In de NY Times een verhaal over de missers van Astra 
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/covid-vaccine-oxford-
astrazeneca.html?referringSource=articleShare 
De bekende missers komen voorbij zoals de fouten met de dosering, de 2de injectie die soms veel te 
laat kwam, en ook de specifieke problemen in de VS met de FDA en de vertraging in de klinische 
studie daar. 
Voor meer achtergrond is Science Media Centre interessant, met veel reacties van deskundigen op 
een artikel in The Lancet.  
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-on-the-results-of-phase-3-human-
trials-of-the-oxford-az-covid-19-vaccine/ 

https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/covid-vaccine-oxford-astrazeneca.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2020/12/08/business/covid-vaccine-oxford-astrazeneca.html?referringSource=articleShare
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-on-the-results-of-phase-3-human-trials-of-the-oxford-az-covid-19-vaccine/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-on-the-results-of-phase-3-human-trials-of-the-oxford-az-covid-19-vaccine/
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Niet verrassend dat deze Britten over het algemeen veel positiever zijn over dit Britse initiatief. Het 
artikel geeft ook meer achtergrondinformatie waarom deze problemen zijn ontstaan. Dat spaart mij 
dan weer de moeite het artikel in The Lancet te lezen. 
Soms heeft er meer dan 8 weken gezeten tussen de eerste en de volgende dosering (ben even kwijt 
of dat 3 weken zoals bij Pfizer, of 4 weken moet zijn). Oorzaak zou zijn dat tijdens de studie men tot 
de ontdekking is gekomen dat 1 injectie onvoldoende resultaat zou geven, en vervolgens een 
amendement op het studieprotocol is gekomen. Maar voor hen die als eerste zijn geënt kwam dat 
(te) laat.  
De fout met de dosering is veroorzaakt door problemen met de analyse, een Italiaanse productie 
schijnt het. Die analyse is een verhaal apart, want wat meet je? Het gaat om genetisch 
gemodificeerde adenovirussen. Lijkt mij dat je het aantal levende adenovirussen moet bepalen, en 
of die alle zijn gemodificeerd. Dat zal niet eenvoudig zijn. 
 
Zelfs met 2 injecties zijn de resultaten niet geweldig, zeker niet als je dat vergelijkt met de mRNA 
vaccins. De 62% bescherming zoals gerapporteerd voor de 2x “volle dosis” had als 
betrouwbaarheidsgrenzen 41-76%. Om dan met een beperkte proef, halve dosis gevolgd door volle 
dosis met 90% aan te komen is moeilijk uit te leggen. Een factor 2 verschil is in de wereld van 
geneesmiddelen een wereld van verschil maar dat geldt vaak niet voor vaccins. Ik herinner mij de 
discussie over de dosering bij griepvaccins, die van 10 microgram naar 15 microgram moest. 
(proefschrift Bram Palache).  
Ook bij griepvaccins is de bepaling van de sterkte niet eenvoudig. Bij de vrijgifte van vaccins wordt 
door de overheid voor zover ik weet nog steeds als enige de sterktebepaling (en niet bijvoorbeeld de 
steriliteit) herhaald. Een batch vrijgegeven in Nederland is dan wel vrijgegeven in de hele EU, zie 
https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen/toezicht-op-geneesmiddelen-voor-
mensen/batch-release-door-overheid  Geen verschil met 10 jaar geleden zie ik nu. 
 
Broer Huub stuurt mij een NRC artikel  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/10/alternatieve-feiten-
voor-alternatieve-therapeuten-a4023472 
Hij geeft de volgende “aanbeveling” (met toestemming geciteerd): 
Deel van het probleem van een platform voor dwaallichten is mijns inziens dat ons systeem van 
verzekering van ziektekosten ook werkt voor aantoonbare kwakzalvers die dus ook nog bijgeschoold 
worden en daarvoor punten krijgen...... 
We zijn een rijk land dat zich dit soort fratsen kan permitteren ter behoud van de lieve vrede. 
Dit is inderdaad ongelooflijk. Pierre Capel, bekend van café Weltschmerz, en emeritus hoogleraar 
immunologie schijnt te zijn (wel vervroegd gepensioneerd, geloof al 20 jaar geleden) heb ik al enkele 
keren genoemd. Het is de man die stelt dat als je maar niet bang bent voor het virus, je het virus ook 
niet krijgt (of minder ziek wordt, mijn journaal 22-24 september). Die vakantievierders tijdens de 
wintersport en de carnaval-vierders waren indertijd vast niet bang voor het virus. Of zijn stellige 
uitspraak dat er nooit een vaccin tegen corona komt (20 augustus). Nu het er wel van lijkt te komen 
gaat dit virus je DNA veranderen  
Tijdens het RBCZ-webinar kreeg Capel ook de vraag voorgelegd of hij een van de nieuwe 
coronavaccins zou nemen. „Absoluut niet”, reageerde hij. „Het is genetische modificatie”, zei Capel. 
„Het vervelende is dat je genetisch een Covid-eiwit in jouw genetica gaat inbrengen.” 
 
Hier een tegengeluid (van Marcel Levi) tegen onverantwoordelijke figuren als Pierre Capel 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm 
 
De foto bij het NRC artikel toont een klassieker in de misleiding, namelijk het aantal 

https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen/toezicht-op-geneesmiddelen-voor-mensen/batch-release-door-overheid
https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen/toezicht-op-geneesmiddelen-voor-mensen/batch-release-door-overheid
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/10/alternatieve-feiten-voor-alternatieve-therapeuten-a4023472
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/10/alternatieve-feiten-voor-alternatieve-therapeuten-a4023472
https://twitter.com/simonegezond/status/1334029693998288899
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm


539 
 

geconstateerde besmettingen en de 
ziekenhuisopnames (of sterfgevallen, 
dat haal ik zo niet uit het plaatje). 
Omdat in het begin van de epidemie 
het aantal tests beperkt was, werd 
deze alleen ingezet als je bijvoorbeeld 
in het ziekenhuis werd opgenomen. 
De gemiddelde leeftijd van de positief 
getesten was toen ca 60 jaar. In de 
zomer waren er bijna geen infecties. 
Toen het aantal begon te stijgen 
waren dat voornamelijk jongeren die 

weinig ziek werden, de gemiddelde leeftijd zakte naar ca 36 jaar, maar met het stijgende aantal 
steeg ook geleidelijk de gemiddelde leeftijd naar ca 44 jaar, die daarna weer wat daalde. Dat 
allemaal is goed te vertalen naar het aantal ziekenhuisopnames en ook de sterfte. 
De misleiding heb ik voor het eerst gesignaleerd bij Maurice de Hond op 17 augustus. 
 
Bij de berichten dat het aantal besmette personen sterk is gestegen moet nu wel rekening worden 
gehouden met de verruimde testmogelijkheden. Soms wordt dat er wel bij vermeld maar niet altijd. 
Omdat de stijging al vóór 1 december had ingezet lijkt mij wel zeker dat er een stijging is, maar hoe 
groot zal uiteindelijk het aantal ziekenhuisopnames uitwijzen.  
 
Dat we met de huidige ziekenhuiscapaciteit wel erg kwetsbaar zijn geworden is geen nieuws. Hoe dit 
op te lossen ? 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/09/met-dienstplichtigen-de-volgende-epidemie-te-lijf-
a4023280 
Deze reactie, niet met de meeste “duimpjes”, nu wel eentje van mij erbij, 
 Zwitserland werkt de service civil naar behoren. Het is bestemd voor militaire dienstweigeraars en 
velen geven hier de voorkeur aan. Het bestaat al bijna 25 jaar.Je krijgt een opleiding of doet het in 
combinatie met je opleiding, en kan werken als ondersteuner op vele terreinen: gezondheidszorg, 
ouderenzorg, onderwijs, cultuurbehoud, veiligheid en organisatie evenementen, landbouw, 
natuurconservatie, rampenvoorkoming en -bestrijding, en humanitaire hulp. Lijkt me best een prima 
idee voor Nederland. Geen militaire dienstplicht, maar civiele dienstplicht invoeren. Mooie 
maatschappij-integratie voor jongeren. 
Maar dit is een andere: 
Het zijn meestal ouderen die voor een dienstplicht voor jongeren zijn. Waarom dat niet omdraaien. 
En de ervaren ouderen verplichten weer aan de slag te gaan. 
Misschien èn – èn? 
 
Zo nu en dan komen de apothekers in beeld. In het Pharmaceutisch Weekblad is het bijvoorbeeld 
Jaap Dik, google maar op zijn naam, corona en PW.  En van Henk Buurma kreeg ik deze link: 
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/ministerie-vws-in-gesprek-met-knmp-over-rol-
apothekers-bij-vaccineren?utm_medium=email Gaan apothekers nu vaccineren? 
In de logistiek is er ook nog wel wat te doen, zie dit verhaal in de NRC over de noodzaak dat achteraf 
duidelijk is wie welk vaccin heeft gekregen. En dan niet alleen Pfizer of Astra, maar op batch niveau.  
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/09/registreer-wie-welk-vaccin-krijgt-zeggen-de-apothekers-
a4023327 
Het is duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. De privacywetgeving maakt het er niet makkelijker op, 
het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), ik weet er niet veel van maar het is volgens mij een 
hoofdpijndossier als ik Peter Wittop Koning daarover hoor. 

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/09/met-dienstplichtigen-de-volgende-epidemie-te-lijf-a4023280
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/09/met-dienstplichtigen-de-volgende-epidemie-te-lijf-a4023280
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/ministerie-vws-in-gesprek-met-knmp-over-rol-apothekers-bij-vaccineren?utm_medium=email
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/ministerie-vws-in-gesprek-met-knmp-over-rol-apothekers-bij-vaccineren?utm_medium=email
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Corona journaal 12-13 december 
 
De (veel) hogere besmettingscijfers beginnen nu ook te resulteren in meer ziekenhuisopnames, 
inclusief ic. Dinsdag strengere maatregelen waarschijnlijk, winkels dicht? Wij hebben in elk geval een 
kerstboom in huis. 
 
Ook in Zweden worden zwaardere maatregelen genomen, zwaarder dan in de lente, en 
langzamerhand neemt de regering de regie over: https://fd.nl/achtergrond/1367125/zweden-laat-
zijn-zachte-corona-aanpak-los 
Niet alleen het beleid maakt een omslag, ook de boodschapper is verwisseld. Niet langer is 
staatsepidemioloog Anders Tegnell hét gezicht van het coronabeleid, nu neemt premier Löfven de 
regie nadrukkelijk in handen. Het was Löfven die eind november de nieuwe beperkingen 
aankondigde. Het was een antwoord op de groeiende zorgen onder de Zweden — 41% tegen 31% in 
oktober — dat de regering te weinig tegen de pandemie deed. 
Hoewel de horeca nog tot 22.30 open mag blijven, zijn de horeca-ondernemers daar niet echt mee 
geholpen 
‘Ik had liever een lockdown gezien waarbij iedereen moet sluiten. De aanbeveling om niet uit te gaan, 
betekent voor ons alsnog dat we nauwelijks gasten hebben.’ Een kwart van de hotels in Zweden 
vreest in de komende maanden te moeten ‘liquideren’, net als een derde van de restaurants, zo blijkt 
uit een enquête van branchevereniging Visita. Vorige week lag de omzet van hotels 79% lager en van 
restaurants 75%, ten opzichte van dezelfde week een jaar geleden. 
Er staat niets in over een schoolsluiting maar volgens Astrid, Huub’s dochter, komt deze toch, een 
verlengde kerstvakantie (voor leeftijd 12 plus). 
 
Wetenschapsjournalistiek is een vak, en Maarten Keulemans beheerst dit: 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/opmars-van-de-rna-vaccins~v413355/ 
Als ons dna een kookboek is, het receptenboek waarin staat hoe het leven blokje voor blokje wordt 
opgebouwd, dan is het rna een boodschappenlijstje. Het stukje papier, waarop de kok de 
ingrediënten uit het recept overneemt: dít gaan we maken. 
Ribonucleïnezuur dus. Als uw weefsel behoefte heeft aan een bepaald eiwit, gaat diep in uw 
celkernen het dna-kookboek open en komt het rna erbij. Het rna neemt dan het betreffende recept 
over, door het gecodeerd in de chemische bouwstenen adenine (A), uracil (U), cytosine (C) of guanine 
(G) aan een sliert suiker te klikken. Het rna neemt de boodschap mee en toont haar aan moleculaire 
productiemachines genaamd ribosomen, verderop in de cel. Die lezen het boodschappenbriefje af en 
vertalen de A’s, U’s, C’s en G’s naar aminozuren, die uiteindelijk samenvouwen tot het bestelde eiwit. 
Misschien leest Pierre Capel dit ook. 
Het gaat verder. Met de pseudo-uridine om de afbraak van het mRNA in het lichaam tegen te gaan, 
en hoe je het op de juiste plaats in het lichaam krijgt, de formulering (meer mijn vak) 
Annemieke Aartsma-Rus, hoogleraar humane genetica aan het LUMC en president van de 
vakvereniging voor ‘oligonucleotidentherapie’, verzamelnaam voor alle behandelingen met sliertjes 
erfelijk materiaal. ‘We hebben drie problemen, zeggen we in ons veld altijd: delivery, delivery en 
delivery’, vertelt ze. ‘Want hoe krijg je het rnaA in de juiste hoeveelheid in het juiste weefsel?’ 
(voor rnaA kunnen we mRNA lezen). 
Het grote succes van de mRNA vaccins gaat de vaccinwereld totaal op zijn kop zetten schat ik in. 
Daarmee lijken de “klassieke” vaccins, met de “spikes” van het corona virus, maar ook de virale 
drager vaccins in de problemen te komen, niet alleen bij de corona vaccins maar ook op termijn 
griepvaccins. 
Eerst Sanofi-GSK. Hoewel de productiewijze van dit vaccin tamelijk revolutionair is, is het 
uiteindelijke resultaat, de “spikes” van het corona vaccin, dat niet. Het is hetzelfde type vaccin als 
bijvoorbeeld het griepvaccin, en lijkt dezelfde mindere bescherming te bieden, vooral bij ouderen. 

https://fd.nl/achtergrond/1367125/zweden-laat-zijn-zachte-corona-aanpak-los
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De hulp van het adjuvans, dat gebruikt is tijdens de Mexicaanse griepcampagne lijkt niet genoeg. En 
door de successen van de mRNA vaccins ligt de lat nu hoog. Zie 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-sanofi-and-gsk-delaying-their-adjuvanted-
recombinant-protein-based-covid-19-vaccine-programme-due-to-insufficient-immune-response-in-
older-adults/ 
 
Mogelijk dat die hogere lat nu ook staat aan de basis van het verhaal dat Astra zijn vaccin gaat 
combineren met Sputnik 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-astrazeneca-announcing-clinical-trial-
programme-to-assess-combination-of-the-oxford-astrazeneca-vaccine-and-the-sputnik-v-vaccine/ 
Dat er een samenwerking komt van bedrijven met dit type vaccin is niet zo vreemd, zie mijn verhaal 
over het ebola vaccin, 12-15 september, waarbij bij de tweede (booster) injectie een andere 
virusdrager wordt gebruikt: 
Als het gaat om corona, zou de “booster” net als met het ebola vaccin kunnen komen van een virus 
dat anders is dan het eerste. Mogelijk een samenwerking tussen de bedrijven die verschillende 
dragers hebben ontwikkeld?  
Dat het misschien een samenwerking met Sputnik wordt is dan wel weer verrassend, in elk geval 
voor mij. 
 
Nog meer vaccin tegenslag uit Australië gestuurd door Menno van Leeuwen, een vaccin dat 
interfereert met de HIV test: 
https://www.huffpost.com/entry/australia-covid19-
vaccine_n_5fd325c7c5b652dce587a611?guccounter=1 
 
Zaterdag was ik in het Trefpunt voor het “Annus climacterius” symposium, met enkele toeschouwers 
in de zaal, maar met ruim 600, meest artsen, achter de computer. Een heel inspirerende bijeenkomt, 
de ochtend met een culturele kijk met Herman Pleij, Philipp Blom en Maarten van Buuren. In de 
middag meer het medische aspect met Jaap Goudsmit, Roel Coutinho en Jan Bakker, deze laatste 
werkzaam als intensivist zowel in Nederland als de VS. En geboren op Urk. 
Goed voor enkele journaals, maar ik pak er in de komende tijd steeds wat uit denk ik. Vandaag Jaap 
Goudsmit, die een vurig pleidooi hield voor preventie. Hij verwees naar het Nationaal 
Preventieakkoord: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-
preventieakkoord 
Speerpunten van dit akkoord waren roken, overgewicht en alcoholgebruik. Behalve roken is er tot 
nu toe niets van terecht gekomen. 
Hij wees op de PCR test, die zoals bekend nog lang na een infectie corona RNA aantoont. Zolang 
mensen met klachten komen en positief testen zal het aantal vals positief te hanteren zijn maar als 
dat wordt losgelaten, zoals nu na 1 december is dat een ander verhaal. Hij pleitte daarom voor de 
minder gevoelige sneltests en begreep niet goed waarom de introductie zo langzaam gaat. 
Verder veel DNA technieken, maar daarvoor verwijs ik naar Keulemans in de Volkskrant. 
 
Marcel Levi is wel klaar met vaccinweigeraars 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/marcel-levi-in-vaccinatieweigeraars-moet-je-geen-
energie-stoppen~b3c8cb52/ 
Er zijn vast ook Britse vaccinatieweigeraars, hoe gaan jullie daarmee om? 
‘Dat is, net als in Nederland, een kleine groep, maar die is wel luidruchtig. Daar moet je je energie 
niet in stoppen. Oké dan niet, er is nu schaarste aan vaccins, dan hebben wij meer. Laten we eerst de 
mensen vaccineren die wel willen, dan zijn die alvast beschermd en dan zien we wel hoe de rest erop 
reageert.’ 
Dit is de man van “niet lullen maar poetsen”, en deze vond Huub wel aardig 

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-sanofi-and-gsk-delaying-their-adjuvanted-recombinant-protein-based-covid-19-vaccine-programme-due-to-insufficient-immune-response-in-older-adults/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-sanofi-and-gsk-delaying-their-adjuvanted-recombinant-protein-based-covid-19-vaccine-programme-due-to-insufficient-immune-response-in-older-adults/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-sanofi-and-gsk-delaying-their-adjuvanted-recombinant-protein-based-covid-19-vaccine-programme-due-to-insufficient-immune-response-in-older-adults/
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‘Laten we nou ook niet al te ingewikkeld doen, dartpijlen gooien in een duister café is moeilijker dan 
een prik zetten in iemands arm.’ 
Veel affiniteit met getallen heeft hij niet, met modellenbouwers heeft hij niet veel op, maar deze 
uitspraak is ook vreemd, het gaat over de sterfgevallen in Nederland: 
 ik zit net naar de laatste internationale studies te kijken en verdraaid zeg, de gemiddelde 
sterfteleeftijd is gewoon 60, zo verschrikkelijk oud is dat nou ook weer niet.’ 
De gemiddelde leeftijd ligt in Nederland veel hoger. Wat mede veroorzaakt wordt door de hogere 
gemiddelde leeftijd. Dus een internationale vergelijking heeft niet veel zin. 
 
Van Jan Nassy kreeg ik een folder, die Jan in de supermarkt tussen de groente had gevonden.  

 
 

Als we dit moeten geloven dan zou op de mondkapjesverpakking de waarschuwingen moeten staan 
zoals ze op de sigaretten staan. 
Als mondkapjes hersenbeschadiging kunnen geven dan lijkt het me niet verstandig een operatie te 
ondergaan, met rond je bed mensen die al jaren mondkapjes dragen. In de folder staat een 
verwijzing naar een website, hier staan literatuurverwijzingen per item, en voor “kan ernstige 
gezondheidsschade veroorzaken” moeten we zijn bij Russell Blaylock. Deze heeft een naam op te 
houden: https://theoutline.com/post/1183/the-quack-behind-the-msg-scare-is-still-stoking-fear-for-
profit?zd=1&zi=pifr4lgr 
Jaap van Dissel zal het niet prettig vinden in één rijtje te staan met Pierre Capel. Van Dissel moet nu 
boeten voor zijn uitspraak over het Noorse onderzoek. 
 
De vorige keer heb ik de 2 artikelen meegestuurd waaraan Toine Pieters had meegewerkt. Bij het 
artikel over de farmacotherapie staat 
Het zonder hard klinisch bewijs grootschalig gebruik van geneesmiddelen bij COVID-19-patiënten, 
zoals in het geval van HCQ, dient te worden vermeden. Apothekers hebben een belangrijke rol bij het 
letten op het doelmatig gebruik van geneesmiddelen in crisissituaties, zowel voor oude als nieuwe 
middelen. 
Ik begrijp dat Rob Elens door 2 apothekers wordt gefaciliteerd. Die kunnen zich dit aantrekken. 
Niet iedereen zal bij het artikel over MDMA aan XTC hebben gedacht. Toch is dit dezelfde stof. Als ik 
MDMA en corona intyp komt er via Google vooral drugs gerelateerde artikelen, hoe kom ik aan XTC 
bij een lockdown bijvoorbeeld, maar ook deze 
https://www.ad.nl/wetenschap/waarom-zeggen-alle-psychiaters-ja-tegen-mdma~a8b97feb/ 
Dat gaat problemen geven (hoewel, de patiënt heeft corona gehad): 
Het voelt ook intens, je wordt er knuffelig van en krijgt een praatkick. , 
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Corona journaal 14-17 december 
 
Met 8 miljoen kijkers, nog nooit hebben zoveel mensen naar een niet-voetbal wedstrijd gekeken, is 
het niet nodig referenties te geven naar artikelen wat we wel en niet mogen. 
Voor mijzelf betekent dit dat afgelopen dinsdag de rondleiding op het bouwterrein van ons 
appartement in aanbouw niet doorging, donderdagavond het kerstconcert van de blokfluitgroep is 
afgelast, en het voor zaterdag geplande symposium “het vaccinatiedebat in de biblebelt” in het 
Trefpunt Urk is uitgesteld (ik zou daarbij aanwezig zijn voor rondleiding). Klein leed natuurlijk 
vergeleken met ieder die direct in zijn inkomen wordt getroffen. 
 
Van Bram Hahn in Elsevier een relativerend artikel over het aantal ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen. https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/12/kerstlockdown-is-afscheid-van-
de-intelligente-aanpak-794033/ 
De kale cijfers zijn misschien alarmerend, maar behoeven wel enig perspectief. De sterke stijging is 
ingezet vanaf 1 december en kan niet worden los gezien van het ruimere testbeleid dat die datum 
inging. Ook mensen zonder klachten kunnen zich sinds 1 december laten testen. Het aantal positieve 
tests (zowel PCR als antigeen sneltest) ging prompt  omhoog. Het percentage positieve tests steeg 
slechts 0,5 procentpunt. 
De IC-bezetting stijgt dan wel licht, maar het aantal dagelijkse nieuwe opnames daalde juist 
enigszins. Ernst Kuijpers, die gaat over de verdeling van COVID-patiënten, zegt stellig dat een stijging 
van het aantal besmettingen over enkele dagen ook weer zal leiden tot meer ziekenhuisopnames, 
maar zeker is dat niet. De sterfte als gevolg van COVID-19 lijkt ook niet alarmerend. 
 
Als ik kijk naar de cijfers van het Dashboard, dan blijft het aantal ziekenhuisopnames redelijk 
constant terwijl de bezetting in bedden 20% hoger uitvalt.  
 

 
 

Dat moet betekenen dat de doorlooptijd in het ziekenhuis oploopt. Een verklaring die ik heb 
gehoord is dat patiënten die in principe uitbehandeld zijn, niet kunnen terugkeren naar hun 
zorginstelling omdat daar corona is geconstateerd. Daar zou toch een oplossing voor te vinden 
moeten zijn (hotels charteren?). 
Dat het percentage positieve tests met “slechts” 0,5% is gestegen na 1 december kun je ook 
uitleggen als slecht nieuws, omdat na 1 december ook mensen zonder klachten zich kunnen laten 
testen en je mag verwachten dat daardoor het percentage naar beneden gaat.  
 
Op zoek naar positief nieuws, zie ik de aankondiging dat de EMA naar verwachting sneller het Pfizer 
vaccin zal goedkeuren.  
En ook het wegblijven van het RS virus bij baby’s is goed nieuws, en geeft ook verlichting voor ic’s (in 
elk geval wat betreft ic personeel: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ernstige-virusziekte-bij-
baby-s-blijft-afwezig-door-corona-maatregelen-wat-druk-op-ic-s-iets-verlicht~bb336f15/ 
Ieder jaar komen 150 tot 200 hevig benauwde baby’s op de intensive care terecht na een infectie met 
het rs-virus, maar dit jaar hebben ic-artsen tot hun verbazing nog geen enkel kind met dat virus 
gezien, zo blijkt uit een rondgang. 
Ik kende dit virus niet, hier meer informatie:  https://www.rivm.nl/rs-virus 
In de wekelijkse RIVM rapportage wordt dit virus ook meegenomen, bij de NIVEL huisartsen: 

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/12/kerstlockdown-is-afscheid-van-de-intelligente-aanpak-794033/
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De totale afwezigheid van influenza valt op, als het om luchtweginfecties gaat zijn het de 
rhinovirussen en corona. Ik herinner me nog het verhaal van Ortiz Buijsse op café Weltschmerz die 
suggereerde dat de stijging in ziekenhuisopnames geen corona was maar mogelijk influenza. 
 
In de Groene Amsterdammer een uitgebreid achtergrondartikel over de opkomst van café 
Weltschmerz (en gelieerde media als “De Andere Krant”: 
https://www.groene.nl/artikel/ridders-van-de-waarheid 
Evenals in de VS lijken de complotdenkers samen op te trekken met conservatief religieus 
De groep waarheidsvinders wordt achter de schermen financieel ondersteund door een opvallende 
derde partij: een conservatief-christelijke groep van vermogende investeerders. Cliteur en zijn 
kompanen bij Forum voor Democratie vergaderden in een grachtenpand aan het Amsterdamse 
Singel van de conservatief-protestantse pandjesbaas en FvD-sympathisant Cor Verkade. De rijke en 
ultraconservatief-katholieke ondernemer Tom Zwitser, eigenaar van uitgeverij De Blauwe Tijger en 
het alternatieve videokanaal Blue Tiger Studio, steekt eveneens geld in Gezond Verstand en De 
Andere Krant. Vanwege zijn donaties aan een boerenactiegroep staat De Blauwe Tijger als 
‘doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’ expliciet vermeld in 
het laatste ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). 
En als je dit leest is de verbinding met conservatief religieus een logisch verbond: 
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/zingen-in-de-kerk-moet-van-god~b077f88d/ 
“Jullie krijgen nu een grote vijand tegen jullie. Jullie zijn tussen de kerken en hun God ingekomen. Het 
gaat hier niet meer om Covid, maar om totalitaire macht.”  
 
Van zowel Huub als Niek kreeg ik een link naar een artikel in de NY Times over Zweden. Geschreven 
door o.a. Thomas Erdbrink, die uit Iran is gezet en nu in Zweden woont. En een vergelijking met 
Nederland maakt. https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/europe/sweden-coronavirus-
restrictions.html?referringSource=articleShare 
Ook Denemarken, voorbeeld voor Rudi Westendorp, ontkomt niet aan zwaardere maatregelen. Al 
zijn er verschillen in aanpak tussen de verschillende Europese landen, het lijkt erop dat het allemaal 
niet veel uitmaakt en dat ieder land op eigen wijze deze winter moet doorrommelen. 
 
Ik denk dat het voor Nederland heel lastig zou zijn om een afwijkende koers te volgen van met name 
onze buurlanden. Osterhaus is nu dè man omdat hij maanden geleden heeft gepleit voor een veel 
strengere lockdown “om het virus helemaal weg te drukken”. Dan hadden toen ook de scholen dicht 
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gemoeten, en de vraag is of dat niet schadelijker was dan de verlengde kerstvakantie nu. En dan nog 
maar hopen dat daarna niet weer het aantal besmettingen fors was opgelopen. 
In een Elsevier artikel gestuurd door Huub vindt van Ranst ook deze periode het meest geschikt voor 
een schoolsluiting https://www.ad.nl/binnenland/belgische-topviroloog-hopen-dat-jullie-hiermee-
de-paasvakantie-halen~a71ce0af2/ 
Je kunt ze moeilijk een heel schooljaar thuis houden, dat is echt ongewenst. Maar nu hebben ze toch 
al bijna vakantie. En het helpt echt mee als ze even thuisblijven. Dus als je het doet, kun je het het 
beste nu doen.” 
 
Denkend over de mogelijkheden voor een Nederlandse regering om binnen Europa een eigen beleid 
te voeren, pak ik het rapport “Evaluatie Aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1), (de Mexicaanse griep)” 
uit 2011 erbij. Het was een opdracht van het Ministerie van VWS, en eerste auteur is een bekende, 
Ira Helsloot. Het rapport heeft meer dan 100 pagina’s, zonder handzame conclusies. Maar die zijn 
wel hier te vinden: 
https://www.ifv.nl/kennisplein/ghor-grootschalige-infectieziektebestrijding/incidenten/evaluatie-
aanpak-nieuwe-influenza-(h1n1-mexicaanse-griep) 
Als tweede “leerpunt” 
Een nationale infectiecrisis heeft altijd internationale aspecten. Internationale afstemming is zeer 
lastig en consensus is een illusie. Houd daarom expliciet rekening met internationale divergentie en 
de noodzakelijke nationale communicatie daarover. 
Ik heb in het rapport niet kunnen lezen hoe je daarmee rekening zou moeten houden. 
 
De onderschatting van de corona in het begin, die bij velen nog steeds voortduurt heeft zeker ook te 
maken gehad met de ervaringen bij de Mexicaanse griep. Uiteindelijk heeft deze 60 doden gekost, zo 
is te lezen in de evaluatie.  In het boekje van Ab Osterhaus en Bram Palache staat dat “zelfs na de 
laatste influenzapandemie van 2009 die ons nog eens met de neus op de feiten heeft gedrukt” er te 
weinig is gebeurd om ons voor te bereiden op een pandemie.  
Ik denk zelf dat de ervaringen van 2009 ons juist in slaap hebben gesust. De landen die met SARS en 
MERS te maken hebben gekregen waren nu wel beter voorbereid en hebben wèl geïnvesteerd in 
bijvoorbeeld uitbereiding van de PCR testcapaciteit. 
 
In het VK is een rapport verschenen over vitamine D niveau’s en de kans op corona infectie. Er is 
geen verband gevonden, en dat geeft bij Science Media Centre heel gemengde reacties 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-rapid-covid-19-guidance-on-vitamin-d-
published-by-nice-phe-and-sacn/ 
Aangezien vitamine D gebrek, met als meest in het oog lopende afwijking rachitis, ook bekend staat 
als de Engelse ziekte zijn heftige reacties verklaarbaar. Hier de meest negatieve: 
“The new guidance from NICE, SACN and PHE on vitamin D recommendations for the UK is hugely 
disappointing, and I am sure that this response will be echoed by many other vitamin D researchers 
in the UK and worldwide.  SACN, NICE and PHE have indicated that people should follow their original 
advice given several years ago that everyone in the UK should supplement with vitamin D during 
winter months but that supplementation with 400 IU/day vitamin D is sufficient to prevent most 
people from falling below a level of 25 nmol/L serum vitamin D.   
Dit lijkt me een realistische reactie: 
“It has been long standing advice from the NHS and PHE about taking vitamin D during the winter 
months. This is more important as during the summer months many vulnerable stayed inside and 
their levels will have fallen more than usual. Although there is no reliable evidence on vitamin D and 
COVID there is good evidence of its benefits generally.” 

 
  

https://www.ad.nl/binnenland/belgische-topviroloog-hopen-dat-jullie-hiermee-de-paasvakantie-halen~a71ce0af2/
https://www.ad.nl/binnenland/belgische-topviroloog-hopen-dat-jullie-hiermee-de-paasvakantie-halen~a71ce0af2/
https://www.ifv.nl/kennisplein/ghor-grootschalige-infectieziektebestrijding/incidenten/evaluatie-aanpak-nieuwe-influenza-(h1n1-mexicaanse-griep)
https://www.ifv.nl/kennisplein/ghor-grootschalige-infectieziektebestrijding/incidenten/evaluatie-aanpak-nieuwe-influenza-(h1n1-mexicaanse-griep)
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-rapid-covid-19-guidance-on-vitamin-d-published-by-nice-phe-and-sacn/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-rapid-covid-19-guidance-on-vitamin-d-published-by-nice-phe-and-sacn/
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Corona journaal 18-19 december 
 
Van broer Huub kreeg ik een lange mail 
Je hebt vast ook het NRC artikel vandaag gelezen van o.a. Baarsma en Helsloot over de lockdown. Ze 
pleiten bijvoorbeeld over gerichte maatregelen voor de risico groepen zoals veilige momenten voor 
winkels en maaltijdservice. Maar die zijn er grotendeels al; ik loop na 8 uur in de avond in een lege 
supermarkt en kan zo nodig ook alles online bestellen. Daar zit het hem niet in. Met die lockdown valt 
kennelijk ook wel te leven. Het is nog steeds aardig druk op straat met veel winkels open, ook 
met  woon/werk verkeer, en als je niet tegen een mondkapje kan valt daar wat tegen te doen. Helaas 
zoeken velen de randen op, en gaan er overheen, wat gedrag betreft. Er zijn genoeg traiteurs en koks 
die een kerstdiner voor zeg 15 personen moeten leveren… 
Ik nam nog kennis van een aardig experiment. Een hoogleraar vroeg aan zijn studenten wie vandaag 
iemand op minder dan anderhalve meter benaderd had. Slechts een enkeling stak zijn hand op. Toen 
vroeg hij of er mensen waren geweest die hen op anderhalve meter waren benaderd. Bijna iedereen 
stak zin hand op. Dat liet je dus wel gebeuren. Het is kennelijk voor iedereen lastig je altijd aan de 
regels te houden. 
Ik vind wel dat we met de sluiting van basisscholen te ver doorschieten. Was ook geen OMT 
aanbeveling. Wellicht maar weer wat eerder open na de jaarwisseling. Rob Jetten maakte aardige 
sier in de Tweede Kamer met de opmerking dat kids als enkelband worden gebruikt om ouders te 
gijzelen zodat ze thuis werken ( naar aanleiding van beetje onhandige opmerking van de Jonge), 
maar het was helaas een gejat grapje van Mathijs Bouwman die dat die ochtend in het FD schreef.  
 
Het NRC artikel had ik nog niet gelezen, maar snel gevonden 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165 
Als ik de eerste 2 zinnen lees dan kan dit toch niet serieus bedoeld zijn. 
Het kabinet maakt nog altijd niet duidelijk wat zijn coronastrategie is. Sinds de uitbraak van het 
coronavirus lijkt die te zijn verschoven van het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van 
overbelasting van de zorg naar het weren van het virus bij alle Nederlanders. 
Ik zie geen enkele strategiewijziging, het doel is nog steeds om de gezondheidszorg, ook de 
reguliere, zo goed mogelijk in de lucht te houden. Komt ook steeds terug in vraaggesprekken met 
Kuipers. 
In dit NRC artikel een verwijzing naar een Frans onderzoek, waar geen correlatie werd gevonden 
tussen lockdown maatregelen en sterftecijfer.  
Uit een Franse studie van vorige maand blijkt dat harde lockdowns geen effect hebben op de 
bescherming van ouderen en kwetsbaren. 
Bij dit Franse onderzoek is alleen gekeken naar het sterftecijfer, en daar was dus geen verband te 
zien tussen een harde lockdown en het sterftecijfer. De bedoeling van Baarsma c.s. is denk ik te 
suggereren dat een harde lockdown daarom geen zin heeft. Maar zo gek is het niet dat er geen 
verband is met het sterftecijfer, je stelt een lockdown in om een verdere stijging zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het is dus misleidend om alle sterfgevallen te relateren aan een lockdown. De VS laten 
ondertussen zien wat er gebeurt als er geen effectieve lockdown is. En als de ic capaciteit zijn grens 
nadert gaat ook Zweden “om”. 
 
In dit NRC artikel van Baarsma c.s. wordt een link gelegd naar Herstel-NL, dat over een eigen website 
blijkt te beschikken 
https://www.herstel-nl.nl/ 
De ondertekenaars van het NRC manifest zijn ook betrokken bij Herstel-NL, waar ook nog een paar 
andere namen staan, zoals Evelien Peeters (van de artsen brandbrief). 
Het is weer zo’n site waar klachten over te strenge maatregelen hand in hand gaan met opsomming 
wat er allemaal in de knel komt, zoals de reguliere gezondheidszorg. Dat die reguliere 
gezondheidszorg nog verder in de knel komt bij versoepeling, dat staat er dan niet bij. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
https://www.herstel-nl.nl/
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Ik kan het eens zijn wanneer het op deze website gaat om een betere bescherming van de 
risicogroepen, hoewel ik niet veel praktisch bruikbare tips zie, zoals Huub in zijn mail ook al 
aangeeft.  
Maar alle andere punten zoals de PCR test (we weten echt wel dat er na 1 december veel meer is 
getest), de schade die alle maatregelen met zich meebrengt, dat weten we zo langzamerhand wel, 
daar hebben we Herstel-NL niet voor nodig. En met het democratisch proces lijkt me ook niet veel 
mis. 
 
Nooit eerder offerden zo velen zo veel op voor zo weinigen. 
Zo staat het er echt, in het NRC artikel van Baarsma c.s. Een omkering van de uitspraak van Churchill 
“Nooit eerder in de geschiedenis van de oorlogvoering hebben zovelen zoveel te danken gehad aan 
zo weinigen”, waren de woorden die Winston Churchill gebruikte om de daden van de Britse piloten 
tijdens de Battle of Britain (juli - oktober 1940) te beschrijven. Zij beschermden hun land tegen een 
Duitse invasie en zorgden daarmee dat Groot-Brittannië een rol bleef spelen in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Ongepast vind ik de uitspraak van Baarsma. Nog steeds het 80plus verhaal van Jort Kelder, nu wat 
meer verdekt verwoord. De “velen”, dat is de jeugd. Maar wie zijn de “weinigen”? Toch niet de meer 
dan 10.000 doden of ruim 30.000 mensen die in de ziekenhuizen terecht zijn gekomen. Zouden het 
de mensen zijn in de risicogroepen die nog niet zijn geïnfecteerd? Dan heb je het over ca 1/3 van de 
Nederlandse bevolking.  
In hetzelfde NRC nummer staat dit artikel (speciaal voor Jort Kelder) 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/17/ics-ontlast-doordat-oudere-thuis-stierf-a4024379 
 
De ouderen zouden meer kunnen doen om zichzelf te beschermen, en als Herstel-NL met 
voorstellen zou kunnen komen waarbij ouderen bijvoorbeeld zich beter houden aan de 
mondkapjesplicht dan zou dat winst zijn. Maar juist longpatiënten houden zich er niet aan 
https://www.tubantia.nl/binnenland/longartsen-tegen-uitzondering-mondkapjesplicht-weigeren-
kan-levens-kosten~ae9fde81/ 
De longartsen stellen dat het Ministerie te gemakkelijk zegt dat mensen met een longziekte 
vrijstelling kunnen krijgen van een mondkapjesplicht. De longartsen zijn niet gehoord, daar waar het 
gaat om de uitzonderingen 
Het ministerie van Volksgezondheid laat desgevraagd weten dat dit wél is overlegd met organisaties 
‘voor mensen met een beperking of chronische ziekte’. Het ministerie stelt ‘het met de longartsen 
eens te zijn’ dat ‘mensen die vanwege hun longaandoening een verhoogd risico lopen op een ernstig 
verloop bij besmetting met het coronavirus, er extra belang bij hebben zich goed te beschermen’. 
,,Mensen die dat kunnen, moeten zeker een mondkapje dragen.’’ Dat uitgerekend zijn kwetsbaarste 
patiënten nu overwegen zonder mondkapje de supermarkt in te gaan, baart Van den Toorn zorgen. 
,,Wij houden ons hart vast als juist deze kwetsbare groep géén mondkapje draagt.’’ 
 
Is de schoolsluiting, ook van de Basisschool, proportioneel? Huub meent van niet. Maar het is 
publiek geheim dat dit met name is gedaan om de ouders meer tot thuiswerken te bewegen. Zoals 
Huub eerder schreef, thuiswerken was er in Twente niet echt bij. Vraag is nu of we de zwarte piet 
(die vergelijking kan eigenlijk niet meer) bij de regering moeten leggen of bij de ouders die niet thuis 
willen werken 
 
Van broer Niek kreeg ik een mail waaruit blijkt dat ook de fysici niet stilzitten: 
onderstaande link is een online app om "calculate safe exposure times and occupancy levels for 
indoor spaces". Je kunt bijvoorbeeld bepalen hoe lang je veilig met zijn vieren in de woonkamer kunt 
zijn als er iemand in het gezelschap besmettelijk is (veilig in de zin van 10% kans van besmetting, kun 
je ook nog instellen). Anwoord : ongeveer een uur. Zo ook in vliegtuig etc. Mooie faq ook met veel 
fysische kengetallen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/17/ics-ontlast-doordat-oudere-thuis-stierf-a4024379
https://www.tubantia.nl/binnenland/longartsen-tegen-uitzondering-mondkapjesplicht-weigeren-kan-levens-kosten~ae9fde81/
https://www.tubantia.nl/binnenland/longartsen-tegen-uitzondering-mondkapjesplicht-weigeren-kan-levens-kosten~ae9fde81/
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https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/ 
Het richt zich op het fysisch gedrag en besmettelijkheid van aerosolen.  Het argumenteert dat het 
tamelijk zinloos is om 1 maatregel apart te nemen (bv 1.5 m) als je niet de totale tijd van 
blootstelling etc in rekening neemt. 
Voor meer informatie zie bijlage voor het bijbehorend artikel (inmiddels peer reviewed). Het is dus 
het resultaat van COVID-19 werk aan MIT , waar ook de EDX COVID-19 course op is gebaseerd. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.26.20182824v2.full.pdf 
 
Het is geen simpele kost, dit artikel, maar dit plaatje is goed te begrijpen: 
Ook leuk te weten : met zingen produceer je tot wel 30x zoveel aerosolen  
als met praten. Zie een van de figuren in de bijlage. 
 

 
En een samenvatting is hier te vinden: 
http://web.mit.edu/bazant/www/COVID-19/ 
 
In mijn journaal van 27-29 november had ik al de cursus genoemd waar Niek nu ook over mailt. 
De cursus is interessant. Wat me opvalt is het grote verschil in effectiviteit in besloten ruimten om 
transmissie via aerosolen tegen te gaan tussen een beetje fatsoenlijke gezichtsmaskers voor iedereen 
enerzijds en filtrerende mechanische ventilatie anderzijds. Zelfs 100% effectieve filters bij goede 
ventilatie systemen halen maar maximaal een factor 10 risicoverkleining. Een beetje behoorlijk 
mondkapje voor iedereen in de ruimte is al net zo goed, en een goed mondkapje (> 90% effectief) kan 
zo maar 100 tot duizend keer effectiever zijn. Dus in levendige ruimtes altijd een goed mondkapje 
dragen. 
Ik moet bekennen dat ik de cursus niet volg, de 5-10 uur per week en ook nog de mededeling niet te 
schrikken van een eenvoudige differentiaalvergelijking hebben me tot nu toe weerhouden deel te 
nemen. Maar het intro filmpje is al instructief 
https://www.edx.org/course/physics-of-covid-19-
transmission?utm_campaign=mitx&amp;utm_medium=partner-
marketing&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_content=10.s95x-mooclearners 
Wat mij opvalt zijn 2 zaken die niets met corona te maken hebben. Ten eerste is Bazant, van 1944, 5 
jaar ouder dan ik ben, en verder moet je niet in bijvoorbeeld Cuba wonen, want dan krijg je geen 
certificaat 
Unfortunately, learners from one or more of the following countries or regions will not be able to 
register for this course: Iran, Cuba and the Crimea region of Ukraine.  
Zou Noord-Korea wel kunnen? 
 
 
  

https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.26.20182824v2.full.pdf
http://web.mit.edu/bazant/www/COVID-19/
https://www.edx.org/course/physics-of-covid-19-transmission?utm_campaign=mitx&amp;utm_medium=partner-marketing&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_content=10.s95x-mooclearners
https://www.edx.org/course/physics-of-covid-19-transmission?utm_campaign=mitx&amp;utm_medium=partner-marketing&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_content=10.s95x-mooclearners
https://www.edx.org/course/physics-of-covid-19-transmission?utm_campaign=mitx&amp;utm_medium=partner-marketing&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_content=10.s95x-mooclearners
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Corona journaal 20 december 
 
Een extra journaal voor de nieuwe variant die mogelijk veel besmettelijker is dan de vorige. Heeft er 
in elk geval voor gezorgd dat per direct vluchten vanuit het VK naar Schiphol zijn verboden: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/20/reisbeperkingen-verenigd-koninkrijk 
Wat ik opvallend vind, is hoeveel vluchten er dan uitvallen 
Bij de KLM gaat het om 17 passagiersvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, bij British Airways (BA) 
om negen en bij EasyJet om nog eens vier vluchten. Voor maandag en dinsdag staan vergelijkbare 
aantallen annuleringen op de verschillende sites. 
Op de Eurostar website is niets te vinden, kennelijk is het geen probleem om met de Eurostar van 
Londen naar Amsterdam te reizen. 
 
Nederland heeft in elk geval de primeur, geen enkel ander Europees land is (nagekomen: was) er zo 
snel bij 
https://www.bbc.com/news/world-55382212 
Ook België schijnt nu voor maandag maatregelen te nemen. (nagekomen: België sluit maandag de 
grens voor de Eurostar dus die komt ook niet naar Amsterdam) 
Zolang er geen Europese afstemming is zit er niets anders op dan dat elk land op eigen wijze 
“doorrommelt” (Rosendaal). 
 
Bij Science Media Centre zijn een serie commentaren te vinden 
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pms-and-cmos-statements-about-new-
restrictions-and-the-new-sars-cov-2-variant/ 
Dit zijn de 3 vragen: 
“There are 3 key questions that need to be addressed when a new strain emerges: is it more 
pathogenic? Is it different enough to evade the immune response generated by previous infection or 
vaccination? And is it transmissible? 
De eerste 2 vragen zijn nog niet te beantwoorden, maar nummer 3 geeft aanleiding tot zorg, 
over the last few days we have begun to get an answer for the third and the answer is very bad news. 
It looks like this virus is significantly more infectious than the previous strains. This means that to 
control it we are going to have to put in place much more restrictive measures. 
 
De nieuwe variant zou al voor 60% aanwezig zou zijn in Londen en omgeving, wat als reden wordt 
gezien dat deze infectieuzer is dan de vorige.  
That the virus variant is substantially more infectious is clear from the fact that in early November it 
was responsible for 28% of infections in London and in the week ending 9th December it was 
responsible for 62%.  The PM said that early analyses suggest that the new variant seem to be 70% 
more infectious and to have increased the R value by 0.4 or more. 
 
Het volgende commentaar lijkt me realistisch 
“It is inevitable that this new variant will spread throughout the UK and we can expect to see 
increased transmission rates in all regions and devolved administrations over coming weeks. As yet I 
know of no evidence that the new variant has spread overseas but I suspect that this is only a matter 
of time and we will see similar problems in other countries from this new variant. 
Hoewel, als je dit leest, als deze variant al langer bekend is, waarom dan nu pas een probleem? 
An examination of the global GISAID SARS-COV-2 sequence database shows that this N501Y 
mutation was actually circulating, sporadically, much earlier in the year outside the UK: in Australia 
in June-July, USA in July and in Brazil in April, 2020.” 
 
Kranten hebben hun journalisten opgetrommeld om over deze nieuwe ontwikkeling te schrijven, en 
voor Volkskrant en NRC heeft dat op zondag geleid tot 3 artikelen waarvan ik er 2 noem. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/20/reisbeperkingen-verenigd-koninkrijk
https://www.bbc.com/news/world-55382212
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pms-and-cmos-statements-about-new-restrictions-and-the-new-sars-cov-2-variant/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pms-and-cmos-statements-about-new-restrictions-and-the-new-sars-cov-2-variant/
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https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-britse-corona-mutant-zorgwekkend-of-valt-het-wel-
mee~bc6af718/ 
De Volkskrant heeft Koopmans naar haar mening gevraagd naar de nieuwe variant 
‘Ik ben nooit zo van: alarmerend’, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans. ‘Maar ik denk wel: 
pfff, nu even niet. Dit kunnen we er niet ook nog bij hebben.’ 
Een belangrijke kanttekening maakt Koopmans wel: of de nieuwe variant echt besmettelijker is, staat 
nog niet helemaal vast. ‘Het is wel plausibel, maar het kan ook zijn dat er een of andere 
superverspreiding in het spel is geweest, waardoor deze variant zich sneller heeft vermenigvuldigd.’ 
Zo wijst ze erop dat er in Londen de afgelopen tijd nog volop werd gewinkeld. Dat kan het virus 
vleugels hebben gegeven, zónder dat het per se komt doordat het virus zelf biologisch anders werkt. 
Wat betekent de mutant voor de vaccins die nu in aantocht zijn? 
‘In elk geval niet dat die nu allemaal de prullenbak in kunnen’, benadrukt Koopmans. ‘Daarvoor is de 
immuunrespons veel te complex’. Het immuunsysteem zal ook een iets afwijkend coronavirus heus 
nog wel in de kladden grijpen. 
Wel is denkbaar dat de vaccins minder effectief zijn bij de nieuwe variant, beaamt Koopmans. Dan 
zou mogelijk niet 95 procent van de ingeënte mensen beschermd zijn, maar een lager percentage. 
 
In de NRC komt ook Koopmans aan het woord 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/engelse-virusvariant-mogelijk-70-procent-besmettelijker-
a4024562 
Een belangrijke vraag is of de nieuwe mutaties zich ook laten vertalen in een ernstiger ziekteverloop 
of een hogere sterftekans. De Britse overheid zegt dat daarvoor nog geen aanwijzingen zijn. Ook 
Koopmans vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. „De variant die in maart opeens 
terrein won, bleek niet gevaarlijker te zijn”, zegt ze. „Het kan ook zijn dat deze variant juist leidt tot 
minder ernstige ziekte. Maar we moeten oppassen met harde conclusies. Willen we dit soort vragen 
beantwoorden, dan moeten we echt het ouderwetse handwerk doen: per mutatie bekijken hoe die de 
werking van het virus beïnvloedt. En dat duurt nu eenmaal wat langer dan simpelweg de mutaties in 
kaart brengen.” 
Om diezelfde reden is het te vroeg om te zeggen of de nieuwe coronavaccins voldoende tegen deze 
nieuwe variant zullen beschermen. Koopmans: „Maar alle vaccins zetten het lichaam aan tot het 
produceren van een cocktail aan antistoffen en afweercellen en grijpen daarmee aan op 
verschillende delen van het virus. Wellicht is er wel een effect meetbaar, maar het zou mij verbazen 
als de vaccins veel minder goed zouden werken tegen de nieuwe variant.” 
 
Koopmans was ook in de opening van het 20 uurs journaal. Ook daar geruststellende woorden over 
het vaccin. 
Ik heb het argument nog niet gehoord, maar wanneer het om een heel nieuwe stam zou gaan, zou 
ook degene die al een infectie hebben doorgemaakt weer getroffen zouden worden. Gezien het 
grote aantal infecties in de VK zou daar toch al iets van bekend moeten zijn. Als er geen stijging is in 
het aantal herinfecties zijn de vooruitzichten voor het vaccin ook goed, lijkt mij. 
En indien nodig is voor de mRNA vaccins is het wijzigen van enkele nucleïnezuren heel eenvoudig 
lijkt mij. 
 
Bij Science Media Centre ook aandacht voor de invloed van deze variant op de PCR test. Het kan zijn 
dat een PCR test, die gebaseerd is op juist het gemuteerde gebied, een negatief resultaat geeft. 
Maar de PCR test detecteert 3 stukken van het virus RNA, en dat is maar goed ook want ook op 
andere plekken in het RNA kan dit virus muteren. Zaak dus om voortdurend als PCR lab de mutanten 
in de gaten te houden. 
One of the mutations in the new variant deletes six bases in the viral genome that encode amino 
acids 69 and 70 of the spike protein.  By coincidence, this region is one of three genomic targets used 
by some PCR tests, and so in those tests that “channel” comes up negative on the new 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-britse-corona-mutant-zorgwekkend-of-valt-het-wel-mee~bc6af718/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-britse-corona-mutant-zorgwekkend-of-valt-het-wel-mee~bc6af718/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/engelse-virusvariant-mogelijk-70-procent-besmettelijker-a4024562
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/engelse-virusvariant-mogelijk-70-procent-besmettelijker-a4024562
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variant.  However, the other two channels, which are not affected by the new variant, provide 
redundancy, and mean that the virus is still detected by the combined test.  I’m not aware of any 
commercial tests that use just one target in this part of the viral genome, but if there are, they should 
be carefully investigated.” 
 
De nieuwe variant heeft als code gekregen VUI-202012/01. De cijfers kan ik nog welk detecteren, 
maar wat betekent VUI? Het BMJ geeft antwoord, veel fantasie is er niet aan te pas gekomen: 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857 
What do we know about this new SARS-CoV-2 variant? 
It’s been snappily named VUI-202012/01 (the first “Variant Under Investigation” in December 2020) 
and is defined by a set of 17 changes or mutations. One of the most significant is an N501Y mutation 
in the spike protein that the virus uses to bind to the human ACE2 receptor. Changes in this part of 
spike protein may, in theory, result in the virus becoming more infectious and spreading more easily 
between people. 
 
Ook in de VS is het nieuws van de nieuwe variant doorgedrongen, zoals blijkt uit het NY Times artikel 
doorgestuurd door Niek 
https://www.nytimes.com/2020/12/20/health/coronavirus-britain-variant.html?smid=em-share 
Misschien komt het door de afstand, maar de reactie in de NY Times is redelijk onderkoeld, 
bijvoorbeeld 
the estimate of greater transmissibility — British officials said the variant was as much as 70 percent 
more transmissible — is based on modeling and has not been confirmed in lab experiments, Dr. Cevik 
added. “Over all, I think we need to have a little bit more experimental data,” she said. “We can’t 
entirely rule out the fact that some of this transmissibility data might be related to human behavior.” 
En 
The British announcement also prompted concern that the virus might evolve to become resistant to 
the vaccines just now rolling out. The worries are focused on a pair of alterations in the viral genetic 
code that may make it less vulnerable to certain antibodies. 
But several experts urged caution, saying it would take years — not months — for the virus to evolve 
enough to render the current vaccines impotent. 
 
Dat was het voor vandaag. Hoe kijk ik nu naar deze opwinding over een nieuwe variant? 
Vooralsnog lijkt mij de laksheid waarmee de regels worden nageleefd een groter probleem dan een 
wat grotere besmettelijkheid van het virus. Ik heb resultaten van een onderzoek gezien, waarbij een 
flink deel van mensen met klachten zich niet laat testen, en ook mensen met een positieve PCR test 
op stap gaan. 
 
Toch nog een aanvulling naar aanleiding van Nieuwsuur. Ook hier Marion Koopmans uitgebreid aan 
het woord. Zij bevestigde dat er 1 geval van de “Engelse” variant was gevonden, op meer dan 1000 
monsters, dus haar conclusie was dat deze variant nog niet echt in Nederland was doorgedrongen. 
Morgen komt het OMT bijeen om over de situatie te overleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857
https://www.nytimes.com/2020/12/20/health/coronavirus-britain-variant.html?smid=em-share
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Een toenemend aantal ziekenhuisopnames en een oplopend percentage gevonden besmettingen 
(van 12,1 naar 13,6%), dat zijn geen goede vooruitzichten. 
In de NRC een stuk van 3 intensivisten van het Radboud UMC. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/de-ic-bedden-zijn-nagenoeg-op-a4024559 
Het artikel begint met het citeren van het verhaal van Baarsma c.s. die klagen over de strenge 
maatregelen, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165 
en ook hier lijkt het die kant op te gaan als ze het hebben over proportionaliteit  
We willen zo veel mogelijk kwalitatief goede levensjaren voor patiënten (Covid én non-Covid). Maar 
de kosten van de IC voor de maatschappij moeten in verhouding staan tot alle andere prioriteiten in 
de gezondheidszorg en in de samenleving. Deze proportionaliteit van zorg moet in al zijn facetten 
worden beoordeeld. 
De conclusie van de 3 is echter geen aanklacht tegen de lockdown, maar juist het omgekeerde. Na 
de constatering dat het aantal ic bedden ernstig wordt overschat (omdat er te weinig personeel is), 
en dat er altijd bedden moeten overblijven voor niet-corona patiënten volgt 
Ten tweede hopen wij vurig dat de impact van de IC-behandeling voor het individu en de 
consequenties voor de reguliere zorg in zijn algemeenheid aanleiding zijn tot bezinning. Toename van 
het aantal infecties door het niet naleven van alle coronamaatregelen brengt onze gezondheid en die 
van onze dierbaren in gevaar. Met Kerst zullen de ziekenhuizen overbelast zijn en veel 
verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zullen extra diensten moeten draaien terwijl de rek 
van onze belastbaarheid er echt al uit is.  
De overheid kon daarom nu niet anders dan aan de noodrem trekken en een harde lockdown 
instellen. Neem als burger daarom nu je verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf, je familie en 
vrienden, maar ook voor de rest van Nederland en onze verpleegkundigen en andere 
zorgprofessionals. 
Lijnrecht tegen het verhaal van Baarsma c.s. dus. Dat artikel citeren ze wel, maar ze nemen er geen 
stelling tegen. Ik stond daarmee even op het verkeerde been. Maar het kwam toch nog goed. 
 
Dat de EMA het Pfizer / BioNTech vaccin heeft goedgekeurd komt natuurlijk niet als een verrassing. 
Wel reden voor de Volkskrant voor een interview met Katalin Karikó, de vrouw achter de mRNA 
techniek van zowel Pfizer / BioNTech als Moderna, en getipt voor de Nobelprijs (scheikunde? 
Geneeskunde?). 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/katalin-kariko-de-vrouw-achter-de-nieuwe-
vaccins~b29d8f5e/ 
In 1985 vertrok ze na tegenwerking ondervonden in Hongarije met man en dochter (later 2x 
Olympisch roeikampioen) naar de VS, maar ook daar was er nog geen succes. 
Maar steeds was er tegenslag en weinig wetenschappers geloofden in 2013 nog in de toepassing van 
mRNA. En toen kwam ze er ook nog achter dat de universiteit een patent dat ze samen met een 
collega had verkregen had verkocht aan een rijke ondernemer. Ze zag geen toekomst meer aan de 
universiteit en dus besloot Karikó haar heil te zoeken bij BioNTech. 
Zij is de vrouw van het pseudo-uracil: 
Net als dna bestaat rna uit bouwstenen. In het geval van rna zijn dat adenine, uracil, cytosine en 
guanine. We ontdekten dat het afweersysteem tegen een van die bouwstenen in actie komt: uracil. 
Andere vormen van rna in ons lichaam hebben een iets andere vorm van uracil waartegen het 
immuunsysteem niet in actie komt.  
Toen we zo’n variant van uracil inbouwden in ons mRNA, was het probleem eindelijk opgelost. 
Vervolgens bleek dit niet alleen voor de medicijnen maar ook voor de vaccins beter, omdat er minder 
bijwerkingen optraden en de mRNA-moleculen minder werden tegengewerkt.’ 
 
Als reactie op mijn laatste journaal stuurt Jaap Dik mij een paar ervaringen uit zijn apotheek praktijk 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/de-ic-bedden-zijn-nagenoeg-op-a4024559
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/katalin-kariko-de-vrouw-achter-de-nieuwe-vaccins~b29d8f5e/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/katalin-kariko-de-vrouw-achter-de-nieuwe-vaccins~b29d8f5e/


553 
 

Die laksheid is heel herkenbaar. Uit de eigen praktijk: 
Woensdag ochtend om 10 uur. Patiënt komt in de apotheek vragen of haar medicatie al klaar staat. 
Normaal krijgt ze een berichtje, maar ze is nu wat eerder; ze komt rechtstreeks uit de teststraat. 
We werken haar snel naar buiten en zijn wat minder vriendelijk. 
Tien minuten later een andere patient: “ik kom mijn medicatie vast ophalen, want ik moet zo naar de 
teststraat en mag daarna misschien niet meer naar buiten”. 
Eerder die week kregen we al te horen dat de teststraat in Vianen zo handig gelegen is, na het testen 
loop je zo de Makro binnen. 
We verbazen ons al niet meer over zoveel domheid. 
 
Huib van Dis reageert op de nieuwe variant uit het VK 
Ik keek vanmorgen ook naar de Brit John Campbell met zijn dagelijkse YouTube (sinds maart). 
Hij geeft aan dat Engeland op grotere schaal genetic sequencing doet en daarmee ook de pandemie 
volgt. The UK chief medical officer meent dat de mutatie waarschijnlijk in de UK is ontstaan. 
Hier de Youtube film: 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - 
search/huib/KtbxLwgxBjmtmGXJdnlsDDDxmBRqGqfnNV?projector=1 
Ik had John Campbell nog nooit gezien, dit was inderdaad een goed verhaal. Nog wat verder kijkend 
zag ik dat hij ook een presentatie had over ivermectine, een anti-wormmiddel, als middel tegen 
corona. Ik had het gemist, er blijken heel wat publicaties over te zijn geweest. Het blijkt in vitro, dus 
in het lab op celkweek, effectief te zijn tegen corona maar alleen in heel hoge concentraties.  
 
In de Volkskrant een interview met Ab Osterhaus, naar aanleiding van zijn boekje geschreven met 
Bram Palache.  
https://www.volkskrant.nl/mensen/viroloog-ab-osterhaus-ik-heb-een-hekel-aan-mensen~b4e12b7f/ 
Geen gezellige man, en geen familie-man, zoals al blijkt uit de kop van dit artikel, maar dat is 
algemeen bekend. Maar daar staat tegenover dat hij in snel tempo een groep om zich heen weet te 
formeren met in korte tijd aansprekende resultaten. Veel kritiek kreeg hij na de Mexicaanse griep 
Het weerhoudt de inmiddels 72-jarige viroloog er niet van onverstoorbaar en op volle kracht door te 
werken. ‘Appie werkt altijd’, zeggen zijn vrienden. Elke ochtend staat hij om zes uur op en en werkt 
hij tot middernacht door. Na zijn pensionering als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam, werd hij gevraagd om in Duitsland een nieuw instituut aan de Tierärztliche Hochschule in 
Hannover op te richten. Inmiddels heeft hij daar weer een groot team om zich heen verzameld, met 
dé internationale hotemetoten op het gebied van dierlijke virussen die besmettelijk zijn voor de 
mens.  
Ook zijn vermeende financiële belangen bij die Mexicaanse griep komen aan de orde. Van Jep de Bie 
kreeg ik een artikel uit Follow The Money, toch wel opmerkelijk omdat het een eerherstel voor 
Osterhaus betekent: 
https://www.ftm.nl/artikelen/de-vermeende-belangen-van-ab-
osterhaus?&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=OsterhausVirus 
Argos blikte in 2013 in de serie Medialogica kritisch terug op de uitzending waarmee het allemaal 
begon. Was het wel fair geweest om als ‘feit’ te stellen dat Osterhaus economische belangen had bij 
de grieppandemie? ‘Misschien was dat te kort door de bocht,’ zegt journalist Eric Arends van Argos in 
die uitzending. ‘Wij hebben niet kunnen aantonen dat Viroclinics miljoenen extra heeft verdiend door 
die Mexicaanse griep.’ 
 
Ook in Follow The Money een artikel over Jan Kluytmans. Na Osterhaus lijkt nu een nieuw 
“slachtoffer” gevonden 
https://www.ftm.nl/artikelen/kluytmans-belang-
coronatesten?share=2Sm28fmOypGADRNIfm1GaeGzMbjJTybE+BzsSlvGtxs57+LnX4kkv4FPnUNE 

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/huib/KtbxLwgxBjmtmGXJdnlsDDDxmBRqGqfnNV?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/huib/KtbxLwgxBjmtmGXJdnlsDDDxmBRqGqfnNV?projector=1
https://www.volkskrant.nl/mensen/viroloog-ab-osterhaus-ik-heb-een-hekel-aan-mensen~b4e12b7f/
https://www.ftm.nl/artikelen/de-vermeende-belangen-van-ab-osterhaus?&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=OsterhausVirus
https://www.ftm.nl/artikelen/de-vermeende-belangen-van-ab-osterhaus?&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=OsterhausVirus
https://www.vpro.nl/speel~VPWON_1192771~de-mexicaanse-mediakoorts-argos-tv-medialogica~.html
https://www.ftm.nl/artikelen/kluytmans-belang-coronatesten?share=2Sm28fmOypGADRNIfm1GaeGzMbjJTybE%2BBzsSlvGtxs57%2BLnX4kkv4FPnUNE
https://www.ftm.nl/artikelen/kluytmans-belang-coronatesten?share=2Sm28fmOypGADRNIfm1GaeGzMbjJTybE%2BBzsSlvGtxs57%2BLnX4kkv4FPnUNE
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Het gaat om het financieel belang van Kluytmans bij het testen, en de suggestie dat het weren van 
grote partijen hem financieel bevoordeelt. 
Na 11 jaar kan het toch nog goed komen, zoals het voorbeeld van Osterhaus ons leert. 
 
Broer Huub wijst me op een artikel in de Washington Post, er zijn meer dan 5 doses uit een flesje 
Pfizer vaccin te halen: https://www.washingtonpost.com/health/pfizer-vaccine-doses-
us/2020/12/16/9d63848c-3fc1-11eb-8bc0-ae155bee4aff_story.html 
Dat geeft mij dan weer gelegenheid wat oude kennis op te frissen en er volgt een lange mail: 
Grappig dat dit soort issues nog eens zo in de belangstelling komt, dat had ik niet kunnen bedenken. 
Het is in principe eenvoudig, als je een multidose hebt voor bijvoorbeeld 5 keer 1 ml dan moet je 
meer dan 5 ml in je flesje stoppen. Er blijft altijd wat achter in het flesje, er wordt meer dan 1 ml 
opgezogen in de spuit, je moet bijvoorbeeld de luchtbel eruit krijgen, en er blijft in de spuit wat 
achter. Dus hoeveel overmaat moet je hebben? 
In de VS, Japan en Europa zijn er verschillende eisen, maar dat zijn ze aan het harmoniseren in de ICH 
(International Council of Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use) 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-guideline-q4b-annex-2-
evaluation-recommendation-pharmacopoeial-texts-use-ich-regions-test_en.pdf 
In Europa wordt een spuit met standaard dimensies voorgeschreven voor de test, zie 
http://library.njucm.edu.cn/yaodian/ep/EP5.0/02_methods_of_analysis/2.9.__pharmaceutical_tech
nical_procedures/2.9.17.%20Test%20for%20extractable%20volume%20of%20parenteral%20prepara
tions.pdf 
Je kunt je voorstellen dat, wanneer je een spuit neemt met een fijnere naald (minder dood volume, 
meer uit flesje) en het dood volume in de spuit zelf weet je te beperken, en je hebt een goede 
techniek om de lucht uit de spuit te krijgen eruit te krijgen dat je dan misschien een extra dosis eruit 
kunt halen. Wat je niet wilt is dat er een halve ml wordt opgezogen en een nieuw flesje aangebroken 
wordt, dat geeft extra kans op bacteriële contaminatie.  
 
We hadden in Olst een ontwikkeling van wegwerpspuiten, jaren 90, waarbij het dood volume tot een 
minimum was beperkt. Werd o.a. gebruikt voor Influvac. 
De vloeistof zat tussen 2 stoppers, kwam dus niet in contact met metaal van de naald, wat voor 
sommige produkten een voordeel is. Bij injectie gaat de voorste stopper naar voren, komt in de hub 
waar via zijkanaaltjes de vloeistof door de naald gaat. 
Zie de foto, ik heb er nog een paar thuis liggen. Deze is zonder naald, die kun je zelf kiezen, luer lock 
systeem. 
Deze is dus niet geschikt voor multi dose, je kunt er geen vloeistof mee opzuigen, maar als je een heel 
duur geneesmiddel hebt of een middel hebt dat niet in aanraking mag komen met metaal dan is het 
wel een handig systeem. 
Het systeem is verkocht aan Becton & Dickinson, geen idee of het nog ergens gebruikt wordt. 

 
 
Ik had het hierboven over 1 ml, maar het is maar 0,3 ml wat wordt toegediend bij het Pfizer vaccin. 
Hier de gedetailleerde instructies voor het gebruik 
https://www.fda.gov/media/144413/download 
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Corona journaal 23-24 december 
 
Als je buurvrouw positief test en de buurman daarom ook in quarantaine moet dan komt corona 
dichtbij. Ze horen bij de 75% die de quarantaine wel serieus neemt. 
 
Na het stuk van de 3 intensivisten van het Radboud UMC kwam de Volkskrant met een stuk over de 
dilemma’s die artsen tegenkomen, wie wel en wie niet te behandelen. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-patienten-met-hersentumoren-drie-met-
longkanker-wie-wordt-er-wel-en-niet-geopereerd~be6991df/ 
Het is een verhaal uit het Elisabeth–TweeSteden (ETZ) Ziekenhuis in Tilburg. De verslaggever mocht 
een dag meelopen om te proeven hoe de besluitvorming gaat, wie wordt er wel geholpen en wie 
niet. 
Ik had hiervóór, op dinsdagavond, bij Beau op RTL4 Gommers en Kuiper gezien, en begrepen dat 
alleen de planbare zorg deels was afgeschaald. Maar dit stuk geeft de suggestie dat dit al lang aan de 
gang is. Kennelijk zijn oncologische operaties ook planbare zorg 
‘Ik moest deze week een jonge vader met een grote hersentumor afzeggen’, zegt neurochirurg Bram 
van der Pol. ‘Hij lag al in het ziekenhuis en op de dag van de operatie bleek dat het niet doorging. Die 
moet nu thuis een week langer wachten op zijn operatie. Die man heeft twee kleine kinderen. Dat 
raakt me.’ 
Triage komt aan de orde.  
‘Waar ligt het afkappunt?’, zegt hij. ‘Waar ligt de grens om te zeggen: deze benauwde patiënt gaat 
wel naar de ic, en deze niet meer? Dat ligt nu niet vast. We moeten nadenken over een 
meetinstrument, gebaseerd op overlevingskansen en de kwaliteit van leven, om te kunnen kiezen wie 
we eerst moeten helpen. Dat is een vorm van triage.’ 
‘Deze keuzes moet de politiek maken’, zegt anesthesioloog Bremer. ‘Je kunt niet van ons verwachten 
dat wij voor godje gaan spelen.’ 
 
Het stuk in de Volkskrant werd meteen opgepikt door het 8-uur journaal, alleen de Brexit 
ontwikkelingen gingen voor 
https://www.npostart.nl/nos-journaal/23-12-2020/POW_04508486 
Een kopie van het Volkskrant artikel, maar wel wat meer uitleg over de uitgestelde oncologische 
operaties. Van diagnose tot operatie staat maximaal een termijn van 6 weken, dat is dan “planbaar”, 
en die termijn wordt wel gehaald. Maar ik begrijp dat het lastig uit te leggen is bij een agressieve 
tumor. 
 
De anesthesioloog van het Tilburgse ziekenhuis vindt dat de politiek maar de keuze moet maken wie 
wel en wie niet te behandelen, maar hoe zou dat er dan uit moeten zien?  
In mijn journaal van 14 mei heb ik melding gemaakt van de “Leidraad Triage thuisbehandeling versus 
verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19. 
Inmiddels is hiervan versie 5 verschenen: 
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad triage thuisbehandeling versus 
verwijzen oudere patiënt COVID-19 27112020.pdf 
Die triage zal toch echt door artsen moeten worden uhitgevoerd.  
Maar er moet een zekere minimum capaciteit aan ic gereserveerd blijven voor in elk geval de 
trauma’s maar ook bijvoorbeeld de oncologische operaties voor de agressieve tumoren. In 
bovengenoemde richtlijn is een “Clinical Friability Scale” opgenomen, zie pag 10, en ik kan me 
voorstellen dat bij voldoende ic capaciteit de grens waarbij patiënten worden opgenomen, 
verschuift van bijvoorbeeld 6 naar 5 of 4. Afhankelijk van de capaciteit te reserveren voor de 
reguliere zorg, dat zou dan wel een politieke beslissing moeten zijn. 
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-patienten-met-hersentumoren-drie-met-longkanker-wie-wordt-er-wel-en-niet-geopereerd~be6991df/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-patienten-met-hersentumoren-drie-met-longkanker-wie-wordt-er-wel-en-niet-geopereerd~be6991df/
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Dat de NHG nog steeds op zijn site verwijst naar deze Leidraad, versie 1.2  uit maart is toch moeilijk 
te begrijpen 
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/samen-beslissen-bij-covid-19-leidraad-thuisbehandeling-
oudere-patiënten-versus 
Bij de sectie richtlijnen op de NHG site hebben ze dan wel weer versie 5. 
De Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) en Palliaweb hebben versie 4. 
 
In de Volkskrant laat Max Pam weten dat hij niet op triage zit te wachten 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-grootste-cliche-van-2020-de-dood-hoort-bij-het-
leven~b122c9c0/ 
Hij strijdt tegen het cliché dat de dood bij het leven hoort. Hij heeft het gemunt tegen Marli Huijer, 
ook niet mijn favoriet. 
Dat de dood bij het leven hoort, is een oude uitspraak, maar naar ik meen was het de filosofe Marli 
Huijer, die in deze coronatijd opperde dat je besmette ouderen ook gewoon dood kunt laten gaan. 
Deze stelling wordt dan genuanceerd, maar uiteindelijk komt zij daar wel op neer. Ooit was filosofie 
een methode om kennis te vergaren en waarheid te vinden, maar in tijden van pandemie is de 
filosoof weer een halve dominee geworden, die ons wil voorzien van levenswijsheden.  
En ook een ander cliché moet het ontgelden 
Zolang je leeft, ben je niet dood en zodra je dood bent, ben je er niet meer, zegt een ander cliché. Dus 
mocht ik ooit op de intensive care terechtkomen, stuur me in godsnaam een medicus en vooral geen 
warhoofd die vindt dat de dood hoort bij het leven. 
 
Deze overpeinzingen passen wel bij deze tijd voor Kerstmis (hoewel misschien nog beter bij Pasen). 
Hier is een echte dominee aan het woord, Ad van Nieuwpoort 
https://www.volkskrant.nl/mensen/predikant-ad-van-nieuwpoort-het-biologische-leven-lijkt-wel-
een-godheid~b98f0c42/ 
Het lijkt erop dat Max Pam dit artikel heeft gelezen en vervolgens zijn column heeft geschreven, 
want deze dominee past volledig in het beeld dat Pam voor ogen heeft 
‘Enerzijds is het positief dat het beleid is ingegeven door de wens de meest kwetsbaren te 
beschermen. Maar de vraag is wat we onder ‘leven’ zouden moeten verstaan. Het biologische leven 
lijkt wel een godheid, een absolute grootheid waaraan alles ondergeschikt wordt gemaakt. We lijken 
niet meer te aanvaarden dat een mensenleven eindig is. Waarachtig menselijk leven in Bijbelse zin is 
meer dan een biologisch leven: een leven dat bijdraagt aan menselijkheid.’ 
We lijken niet meer te aanvaarden dat een mensenleven eindig is? Max Pam kent niemand die dat 
denkt, met één uitzondering 
Geheel in tegenstelling tot het bovenstaande ben ikzelf nog nooit iemand tegengekomen, die zei: ‘Je 
kunt me wat. Ik accepteer de dood niet.’ En die daar ook met succes naar handelde. Put your money 
where your mouth is. Wel heeft de schrijver Harry Mulisch eens gezegd: ‘Dat ik sterfelijk ben, moet 
eerst maar eens bewezen worden.’ 
 
Historicus-filosoof Philipp Blom heb ik al eens genoemd in mijn journaal van 5-7 november, wat ging 
over de “kleine ijstijd”. Hij hield een voordracht bij de laatste Domus dag op het Trefpunt. Hij was 
niet zo positief over het Christendom. In een samenvatting van de lezingen in Medisch Contact citeer 
ik het stuk over Blom: 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/domus-dag-2020-nooit-meer-
vliegen-zonder-gevaccineerd-te-zijn.htm 
Een andere historicus, de Oostenrijker Philipp Blom, borduurde voort op de mens-natuurdichotomie. 
Hij betoogde dat het christendom een uniek geloofsstelsel behelst, eerder misschien zelfs een 
mythologie, die mensen boven of naast de natuur plaatst. En dat is wezenlijk anders dan in veel 
andere mythologieën – Blom wees op de Grieken – waarin de goden natuurkrachten representeren 
en ‘de natuur een actief deelnemer is aan het menselijk verhaal’. Die christelijke erfenis speelt ons nu 
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parten. We moeten onze afhankelijkheid van de natuur weer onder ogen zien, volgens Blom. We 
moeten leven en handelen in de wetenschap dat alle aardse organismen bewoners van dezelfde, 
betrekkelijk smalle kritische zone zijn, een dun membraan met atmosfeer waarin leven mogelijk is. 
Verstoringen daarvan kunnen grote gevolgen hebben, zoals het overspringen van zoönosen en dus 
pandemieën, en uiteraard het klimaatprobleem. 
 
Blom noemde Genesis 1:28, en met mijn 1 jaar zondagsschool heb ik dit niet paraat, maar eenvoudig 
te vinden natuurlijk 
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 
onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die 
op de aarde rondkruipen.’ 
Dat is aardig gelukt lijkt me. Maar nu wordt het tijd om een andere koers in te slaan. 
 
Blom ziet dus meer in de Griekse mythologie, dan is het geen al te grote stap om bij een Griekse 
filosofie uit te komen.  
Want de Stoa (waar stoïcijns van komt) schijnt in deze crisis in opmars te zijn. Wie googlet met Stoa 
en corona krijgt heel wat “hits”. 
Ik kom op de Stoa vanwege een stuk van filosoof-cabaretier Tim Fransen: 
https://www.volkskrant.nl/de-gids/doe-zoals-de-stoicijnen-en-die-pandemie-valt-reuze-mee-leert-
cabaretier-filosoof-tim-fransen-u~b107e179/ 
De stoa wordt ook wel een crisisfilosofie genoemd. Voormalig Denker des Vaderlands René Gude 
omschreef het ooit als ‘een trainingsprogramma om een beetje ongevoelig te worden voor de grillen 
van de buitenwereld’. Niet vreemd dus dat de stoïcijnse filosofie dit crisisjaar een spectaculaire 
opleving zag. Een pandemie deed ons wakker schrikken uit onze sluimer van veiligheid en controle. 
En daar waren de stoïcijnse filosofen die niet te beroerd waren om ons, lang na hun pensioen, te hulp 
te schieten. 
Jammer dat de Stoa uitgaat van  
een kosmos waarin alles bestaat met een bepaald doel; een doel dat bovendien goed is. Dit staat 
haaks op veel hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Zo vertelt Darwins evolutietheorie ons dat 
het ontstaan van de natuurlijke wereld geen doelbewust proces is geweest, maar de uitkomst van 
toevallige mutaties en een miljoenen jaren durende overlevingsstrijd. 
Maar… 
met een paar aanpassingen, kan het stoïcijnse wereldbeeld een welkome correctie zijn op de 
hoogmoed van de moderne mens. Dankzij de moderne wetenschap is het ons steeds beter gelukt om 
de natuur naar onze hand te zetten, op zichzelf een belangrijke motor van vooruitgang. Dit lijkt 
echter ook te hebben geleid tot de hoogmoedige gedachte dat wij niet langer onderdeel zijn van een 
groter geheel; tot de illusie dat wij losstaan van de natuur en haar volledig voor onze eigen 
doeleinden kunnen inzetten. De destructieve gevolgen daarvan tonen zich steeds meer. 
Door vorderingen bijvoorbeeld op medisch terrein kunnen we denken aan dit noodlot te 
ontsnappen? 
De coronacrisis ontmaskert deze illusies. Je kunt je dan ook afvragen of de wereld sinds corona echt 
zoveel onzekerder is geworden, of dat corona ons simpelweg collectief heeft wakkergeschud. 
Onzekerheid en tegenslag liggen altijd op de loer: dat geldt in de 21e eeuw evenzeer als in het oude 
Rome. En misschien ligt ons lot niet in de handen van de goden, zoals de stoïcijnen geloofden; ons lot 
ligt ook niet in onze eigen handen. 
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Corona journaal 25-27 december 
 
Deze tijd van het jaar raak je soms in correspondentie met vrienden en bekenden die je al een tijd 
niet meer hebt gezien. Zo in mijn geval Jaap Komen, samen zijn we in 1967 met de studie farmacie 
begonnen. Jaap heeft na zijn afstuderen altijd in ontwikkelingslanden gewerkt, lang in Zambia en 
tenslotte in Rarotonga (het kan zijn dat het niet helemaal correct is, dan corrigeert Jaap dit wel, 
maar het waren voor mij heel exotische oorden). 
Om voor mij onduidelijke redenen is Jaap in Finland terecht gekomen, toevallig een land waar het zo 
ongeveer, wat corona betreft, het beste in Europa gaat, vandaar mijn vraag 
heb je ook een idee waarom het in Finland zo goed gaat? 
Meer geïsoleerd, afstandelijker bevolking, minder allochtonen/armoe, ik noem maar wat? 
Antwoord van Jaap 
De reden waarom het hier relatief goed gaat op coronagebied noemen ze hier 'multifactorieel', 
oftewel we weten het ook niet. De door jou genoemde factoren spelen mee en een egalitaire 
gezondheidszorg. Frappant is dat eenderde van de besmettingen voorkomt bij mensen die geen 
lokale taal spreken, niet zozeer verdwaalde Hollanders maar eerder bv Somaliërs. 
Ze slaan zich hier niet op de borst want alles kan nog verslechteren (zoals in Duitsland) voordat 
vaccinaties hun invloed doen gelden. 
 
Een mooi interview met Jaap van Dissel in de Volkskrant 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-zeven-plagen-van-jaap-van-dissel-tweede-golf-
had-voorkomen-kunnen-worden~b9aa81cf/ 
Weer een lockdown. Waarom hebben we in Nederland eigenlijk niet zoals in China gezegd: en nu 
gaan we op slot tot het virus weg is? 
‘Kijk, het punt is dat je het buitengewoon lang moet volhouden. Zo’n stad als Wuhan is maanden in 
lockdown geweest. Het betekent maandenlange isolatie van iedereen, met een aanpak die zo 
drastisch is en ingrijpt in de persoonlijke vrijheden, dat die in de setting van het Westen waarschijnlijk 
niet goed toepasbaar is. In Nederland hebben we nooit als uitgangspunt gehad dat het aantal 
besmettingen helemaal naar nul kan, vanuit de overweging dat Nederland een open samenleving is, 
een soort knooppunt van Europa. We zitten niet onder een glazen stolp. Dat maakt dat je altijd 
gevoelig bent voor introducties van buiten. 
Omgekeerd: wordt het niet juist tijd om de vlucht naar voren te nemen en het virus te trotseren? Er 
overlijden immers minder mensen aan covid, we kunnen de ziekte al beter behandelen. 
‘Dat laatste is zeker waar, maar wat bij dit virus gewoon het punt is – en deze overweging maken alle 
West-Europese landen – is dat de aantallen in heel korte tijd geweldig kunnen toenemen als je de R 
enige tijd boven de 1 zou laten. Je zou een exponentiële groei van het aantal besmettingen zien, die 
met enige vertraging leidt tot een uiteindelijk te grote toename in de ziekenhuizen en op de ic’s.’ 
 
Dan is de volgende reactie op Baarsma c.s. ook geen verrassing. 
De groep Herstel NL, rond de economen Barbara Baarsma en Coen Teulings, zegt: zonder de ouderen 
af, zodat het virus onder jongere mensen kan rondgaan. Het zijn immers vooral de ouderen die 
overlijden en in het ziekenhuis belanden. 
‘Ik snap hun redenatie heel goed. Maar ik vind het eerlijk gezegd geen heel realistische optie. De 
achterliggende gedachte is dat men erin zou slagen de kwetsbaren te scheiden van de minder-
kwetsbaren. Maar als we bijvoorbeeld naar de groep kwetsbaren kijken die voor griepvaccinatie in 
aanmerking komt, spreek je toch al snel over enkele miljoenen mensen. Die leven bovendien lang niet 
allemaal in zorgcentra, gescheiden van de rest van de bevolking, maar onder ons. 
‘Er is nog iets. Wat deze economen willen, is deels al gerealiseerd. In de metingen zien we dat veel 
ouderen in een soort van isolatie zijn gegaan, terwijl je ziet dat de jongeren weer op het niveau van 
contacten zitten van voor corona. Dus in die zin is die splitsing in belangrijke mate al bereikt. 
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Desalniettemin hebben we te maken met de tweede golf en deze hoge aantallen, en de gevolgen 
voor de zorg. 
‘Dus het idee klopt, en je ziet dat het deels al wordt uitgevoerd – maar het is gewoon onvoldoende.’ 
 
Tot zover allemaal helder en helemaal mee eens. Maar met de mondkapjes blijft hij worstelen. De 
interviewer is goed voorbereid, noemt het Noorse rapport waar van Dissel de fout mee inging, hij 
noemt Fauci en nog zo het een en ander. Van Dissel geeft niet toe: 
‘Alles wat je zegt is juist, maar wat je er niet bij vermeldt is hoe het dan zit met die bronafscherming. 
Als je probeert een infectie te bestrijden, begin je met de bronmaatregelen. Dat wil zeggen: mensen 
met klachten moeten niet buiten komen. En wat jij nu als voorbeeld noemt, is de situatie als mensen 
dat wél doen. Er komt geen reactie meer van de interviewer. Die had dan kunnen wijzen op 
asymptomatische besmettingen, en dat er uiteindelijk de sleet inkomt, zowel in afstand houden als 
in quarantaine gaan bij besmetting. Wat natuurlijk onvergeeflijk is, maar het gebeurt.  
Van Dissel gooit er nog een schepje bovenop:‘Je kent ongetwijfeld de recente publicatie uit 
Denemarken, waar men onderzoek heeft gedaan naar de toegevoegde waarde van mondkapjes in de 
setting van social distancing. De conclusie van dat onderzoek – al is daar natuurlijk heus weer van 
alles op af te dingen, zo is dat met wetenschap – was dat er geen beschermende werking van uitging. 
In mijn journaal van 22-23 november is dit Deense onderzoek ter sprake gekomen, en het is op zijn 
minst controversieel. Niet erg handig om na de sof met het Noorse onderzoek nu met dit naar voren 
te komen. 
 
Van broer Huub het bericht dat de sneltest van Abbott onbetrouwbaar zou zijn: 
https://www.nu.nl/coronavirus/6098771/lumc-veel-gebruikte-sneltest-minder-betrouwbaar-dan-
aangenomen.html?redirect=1 
De test zou maar 60% van de positieve gevallen opsporen. Dat is dan wel in tegenspraak met de 
resultaten die door bijvoorbeeld Kluytmans zijn genoemd.  
Het is bekend dat kleine hoeveelheden virusmateriaal niet worden opgespoord, maar daar is dan 
ook discussie over of die hoeveelheden aangeven of iemand besmettelijk is. Ik heb nog geen relatie 
gezien tussen de resultaten van de Abbott test vergeleken met de PCR test (relatie met aantal cycli 
bij de PCR test) 
 
Ook van Huub een vitamine D bericht https://www.ad.nl/binnenland/experts-boos-over-uitblijven-
vitamine-d-advies-alsof-het-niks-interesseert-dat-mensen-dood-gaan~aa23a7b7/ 
In dit artikel komt prof Savelkoul aan het woord, die zoals te verwachten heel positief is over 
vitamine D (zie discussie Katan – Savelkoul journaal 29 oktober-1 november). 
,Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van 
arrogantie dat de overheid eerst een metastudie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks 
interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan. Met die opmerking 
moet u maar voorzichtig zijn, maar dat is wel waar mijn frustratie zit.’ 
Er komen alleen maar medestanders van Savelkoul aan het woord, en sommige hooggeleerde heren 
gaan wel ver in hun claim voor vitamine D: 
Hij krijgt bijval van Harry Wichers, hoogleraar biochemie en voedingswetenschappen Wageningen 
Universiteit. ,,Ik denk dat de aanwijzingen voor vitamine D net zo goed zijn als voor het afstand 
houden. Laten we vooral niet wachten tot het te laat is!’’  
 
Van Jep de Bie een link naar een site waarin de beste uitleg van het mRNA- vaccin wordt gegeven 
wat ik heb gezien tot nu toe  
https://berthub.eu/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/ 
Het komt van een computerexpert, maar dat is minder vreemd dan het lijkt, zoals ook uit dit stuk 
blijkt. Voor wie geïnteresseerd is in de mRNA techniek is dit zeer aan te bevelen. Voor mij nieuw was 
hoe meer pseudo-uracil in het RNA kan worden gebracht, belangrijk om snelle afbraak in het lichaam 
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te voorkomen. En hoe eerdere research met MERS de vervanging van een aminozuur in het te 
maken “spike” eiwit ervoor zorgt dat de ruimtelijke structuur van het eiwit dezelfde blijft als op het 
virus. Zonder die vervanging zou het eiwit “inklappen”. 
Toen ik enthousiast reageerde naar Jep kwam hij met een Youtube filmpje van de schrijver van 
bovenstaand verhaal, de Nederlander Bert Hubert: 
https://mail.google.com/mail/u/1/ - inbox?projector=1 
Een niet-conventionele figuur, deze Hubert. DNA voor computer nerds, maar ook als je dat niet bent, 
mooie informatie over DNA en RNA, neem er wel een uur de tijd voor.  
 
Van Menno van Leeuwen een artikel over het gebruik van antistoffen als preventief middel tegen 
corona 
https://www.bbc.com/news/health-55438758 
Het is een ontwikkeling van Astra Zeneca. Ben benieuwd hoe ze weten dat het een jaar lang 
bescherming gaat geven, de halfwaardetijd van bijvoorbeeld gammaglobuline is ongeveer een 
maand volgens mij. 
Vaccines take weeks to offer full protection, meaning it's too late for them to be given once someone 
already has the virus brewing in their system. But this monoclonal antibody treatment, developed by 
the drugs company AstraZeneca, should work to neutralise the virus immediately. 
And it gives ongoing protection for up to a year.It could mean healthcare workers, hospital patients 
and care home residents could be given the treatment if they have been exposed to a known Covid 
case. 
 
In het AD de verklaring waarom in de UK het nieuwe virus is ontdekt 
https://www.ad.nl/binnenland/waakzaamheid-voor-mutatie-coronavirus-als-de-geluiden-kloppen-
is-dat-heel-zorgelijk~ae4a99f9/ 
De Britten maken veelvuldig gebruik van een bepaald type pcr-test, van het merk Taqpath. Die test 
op drie genen, waaronder één gen dat in de nieuwe Britse variant van het virus is gemuteerd, ten 
opzichte van de tot nu toe in Europa heersende variant (D614G). Plots pikte die test in veel gevallen 
dus nog maar twee genen op, en daardoor zagen de Britten snel dat er iets geks aan de hand was.  
In Nederland wordt de Taqpath amper gebruikt, zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog bij het 
Amphia in Breda en lid van het OMT. ,,Daardoor zien wij dus niet wat de Britten zagen. Dat is toeval.” 
 
Deze foto is gestuurd door Roelf Backus (“tegen druppelinfectie”) 
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Corona journaal 28-29 december 
 
Bericht NRC, 29/12  9:40 uur 
Ierland start vandaag met vaccineren tegen het coronavirus. Het land kreeg drie dagen geleden zo’n 
10.000 vaccins van BioNTech en Pfizer geleverd, de eerste daarvan worden vandaag in vier 
ziekenhuizen toegediend. Dat maakt Nederland het laatste land binnen de Europese Unie dat nog 
moet beginnen met inenten. Dat kan niet eerder dan 8 januari omdat in Nederland de ict-systemen 
die nodig zijn voor het vaccineren nog niet op orde zijn. 
 
Het idee dat Nederland het beste van de klas is waar het gaat om infectiebestrijding had al wat 
deuken opgelopen bij de vergroting van de testcapaciteit, en het bron- en contactonderzoek, maar 
dit lijkt de genadeklap. 
Huub stuurt me een cartoon van Ruben L. Oppenheimer uit de NRC, met een portrettekening van 
Heinrich Heine, met de overpeinzing “Als er gevaccineerd wordt ga ik naar Nederland. Want daar 
gebeurt alles altijd vijftig jaar later” 
 
Met Peter Wittop Koning en Jaap Dik ontstaat een discussie over de ict systemen. In de vele keren 
dat ik met Peter in zijn auto naar Urk ben gereden heb ik heel wat meegekregen over zijn frustraties 
waar het gaat om delen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders. Voor bijvoorbeeld 
apothekers is het belangrijk om de meest recente bloedwaarden van een patiënt te kennen, 
bijvoorbeeld of er sprake is van een verminderde nierfunctie.  
Peter is een pionier in de apotheekautomatisering, in eerste instantie voor de aanlevering van 
recept-informatie bij de ziekenfondsen maar daar is al snel de medicatiebewaking bijgekomen. In 
het Nationaal Farmaceutisch Museum, het “virtuele” museum van de Stichting Farmaceutisch 
Erfgoed is hiervoor op initiatief van Peter een “kamer” ingericht: 
https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/automatisering-de-apotheek 
 
Na wat mailtjes over en weer lijkt dit de situatie weer te geven, van Jaap Dik 
GGD is nog (steeds) niet aangesloten. Vaccinatiestatus loopt dan weer via RIVM en die zijn ook niet 
gekoppeld. 
We lopen vast op de details; alles moet tot in de puntjes geregeld zijn voordat we gaan bouwen. Dan 
wordt iets ontworpen, doen veel partijen er hun plasje over en zijn we weer twee jaar verder. In die 
twee jaar is er weer veel  veranderd en beginnen we weer van vooraf aan. 
Dus blijft de fax en de CD rom met rontgenfoto’s gewoon in gebruik. En is de lab overdracht nog 
steeds niet geregeld. 
En van Peter 
Ik denk dat het niet verkeerd is als je in het journaal opneemt dat de Nederlandse ICT infrastructuur 
een topper is in Europa. Dat een groot deel van de huisartsen en alle apotheken al tien jaar zijn 
aangesloten op het landelijk schakelpunt. Dat juist de GGD’s met toch hun in het algemeen high-risk 
patiënten dat nog steeds niet voor elkaar gemaakt hebben. Wat mij betreft een bewijs van 
incompetentie. Iedere huisarts kan zo een tabel maken van high risk patiënten. Kan daarbij ook 
bepalen welke patiënten om bepaalde redenen niet gevaccineerd zouden moeten worden.  
Natuurlijk zijn er privacy items te bedenken. Maar die zijn beter binnen deze bestaande infrastructuur 
te regelen dan gekleuter met pasjes en dergelijke. Een aanfluiting wat er nu gebeurt. 
Peter is positiever over de ict infrastructuur van de gezondheidszorg dan ik had gedacht maar ik heb 
dan ook al een tijd niet meer bij hem in de auto gezeten. 
Dat het met de GGD wat betreft automatisering niet goed zit heeft Arnold Bosman ook al wel 
aangegeven bedenk ik nu. En de dagelijkse problemen met de corona cijferreeks getuigt daar ook 
van  
 

https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/automatisering-de-apotheek


562 
 

Coutinho, maandag bij Nieuwsuur Op1 was vernietigend over de trage uitrol, waarbij hij mogelijk 
nog meer kritiek had op het niet opvolgen van het advies dat de de Gezondheidsraad had gegeven.  
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2362378-oud-directeur-rivm-nederlandse-vaccinatiestrategie-is-
beschamend.html 
Vanwege logistieke redenen worden niet eerst de kwetsbaarste ouderen ingeënt maar het 
zorgpersoneel, dat makkelijker naar een centrale locatie kan komen. 
In de NRC vindt hoogleraar geriatrie Olde Rikkert dat niet zo’n punt: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/27/niemand-weet-welke-groepen-je-het-beste-als-eerste-
kunt-vaccineren-a4025331 
Het was allemaal geen probleem geweest wanneer die centrale locaties op tijd waren ingericht. En 
wij enigszins in de pas van de andere Europese landen hadden gelopen. 
Wat dat betreft is het wonderlijk dat er zo weinig “voelsprieten” zijn bij het RIVM, dat men kennelijk 
niet weet wat er in andere landen gebeurt. 
 
In de Volkskrant een tamelijk onthutsend verhaal hoe het zo gelopen is. Het is te makkelijk om alle 
schuld bij de GGD’s te leggen  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-raakte-nederland-achterop-bij-het-
vaccineren~bdabe6a1/ 
Nederland is voorbereid, schrijft minister Hugo de Jonge al in september aan de Tweede Kamer. Hij 
heeft immers het RIVM gevraagd ‘na te denken over, en waar mogelijk voorbereidingen te treffen 
voor de uitvoering van de vaccinatie’. Bovendien ‘brengt het RIVM knelpunten in kaart en hoe deze 
kunnen worden weggenomen’. En spreekt het instituut ‘potentiële uitvoeringspartijen over de 
mogelijkheden tot samenwerking’. 
Eind augustus zijn deze ambtelijke voorgesprekken begonnen. Een soort afstemmingsoverleggen 
tussen al die zorgpartijen die Nederland rijk is aan de digitale tafel: VWS, RIVM, de GGD, en de 
verenigingen van de huisartsen, verpleegkundigen, ouderenzorginstellingen, thuiszorginstellingen, 
gehandicaptenzorg, arbo-artsen, instellingsartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen 
verstandelijk gehandicapten. 
Er wordt geen sporthal afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd, geen medewerker aangenomen. ‘We 
wisten sinds maart dat vaccins onze weg uit deze pandemie zouden zijn. Je verwacht dat er 
scenario’s zouden zijn uitgewerkt’, zegt een betrokkene die bij de gesprekken aanwezig was. ‘Van dat 
iedereen een vaccin per post thuisgestuurd zou krijgen met toedieningsinstructies, tot hoe om te 
gaan met een precair vaccin als dat van Pfizer. Dat was er allemaal niet. Er zijn mensen die geloven 
in ‘ad hoc’. Ik hoor daar niet bij.’ 
 
Er is ingezet op de bestaande structuren, zoals de jaarlijkse griepvaccinatie. Maar plots was er een 
koerswijziging begin december omdat de verpakkingsgrootte (bijna 1000 doses) te groot zou zijn.  
Maar dat de vaccins in dozen van duizend kwamen, zegt Pfizer-directeur Kaptein, dat was bij het 
RIVM en bij het ministerie ‘sinds begin oktober uit en te na bekend’. Een bewuste keuze van de 
farmaceut, zegt hij. ‘Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat we miljarden doses moesten maken, we 
zitten immers in een pandemie. Wij werken voor een wereldwijde campagne, waarin we zijn 
uitgegaan van gecentraliseerde locaties met grote verpakkingen.’  
 
Wat Coutinho betreft: hij had kunnen weten dat in Nederland de uitrol niet echt voortvarend wordt 
aangepakt. En een eerder signaal was dan welkom geweest. Hans van Vliet is hoofd van het 
rijksvaccinatieprogramma. Dit artikel in de NRC noemde ik in mijn journaal van 12-13 november 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/rivm-waarschuwt-vaccinatie-gaat-zeker-jaar-duren-
a4019849 
Van Vliet zegt dat het Europees Geneesmiddelenbureau en de Wereldgezondheidsorganisatie het 
vaccin van Pfizer en andere vaccins nog moeten goedkeuren. Daar moet het RIVM op wachten. Beide 
trajecten duren zeker „meerdere weken”, aldus van Vliet. Daarom zal het naar verwachting nog een 
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paar maanden duren voor bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin verstrekt kan worden. „En dat is door 
optimisten gedacht.” 
Dan is 18 januari nog snel… 
 
En ook de afwijking van het advies van de Gezondheidsraad kan geen verrassing zijn: 
Van Vliet noemt het Pfizer-vaccin heel instabiel vanwege zijn unieke samenstelling (RNA). Het moet 
bij extreem koude temperaturen worden bewaard (min 80 graden Celsius). Als je het uit die koude 
omgeving haalt, is het maar „een paar dagen” houdbaar, zegt Van Vliet. Dat betekent dat het zich 
niet goed leent voor kleinschalige distributie, in bijvoorbeeld verpleeghuizen of kleine 
huisartsenpraktijken. Eerder wordt zo’n vaccin verstrekt in grote sporthallen, aan grote groepen 
mensen tegelijk, zegt hij. Van Vliet denkt dat het vaccin daardoor vermoedelijk niet gebruikt gaat 
worden voor de hoogste risicogroepen, zoals mensen op zeer gevorderde leeftijd en (ernstig) zieke 
mensen, die het RIVM liefst als eerste zou vaccineren. Voor hen is het vaak lastiger om naar zulke 
locaties te komen. 
 
Interessant om nog eens het interview met André Rouvoet in de Volkskrant terug te lezen. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ggd-baas-vaccinatie-had-niet-sneller-gekund-wie-
zegt-van-wel-begrijpt-niet-hoe-het-werkt~bf3cd157/ 
Dit bijvoorbeeld: 
De GGD's kregen pas 1 december te horen dat ze in januari moesten beginnen met prikken? 
‘Dat klopt. Toen pas kwam het bericht dat het vaccin van Pfizer in zodanig grote partijen wordt 
geleverd, dat het niet geschikt is voor verpleeghuizen. Toen is besloten dat de zorgmedewerkers als 
eerste geprikt zouden worden, op grootschalige locaties.  
 
In Israel wisten ze kennelijk wel van de Pfizer verpakking. 
https://www.timesofisrael.com/over-quarter-million-israelis-said-vaccinated-another-3994-virus-
cases-found/ 
Hier wordt 24/7 geënt, ook op de sabbat, maar daar zijn niet alle rabbi’s het mee eens.  
 
Ondertussen komt er meer duidelijkheid hoe de verschillende landen registreren wie een vaccin 
heeft gehad en wie niet. Op de valreep stuurt Huub me dit NRC artikel 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/29/duitsland-onderzoekt-of-het-voortrekken-van-
gevaccineerden-verboden-kan-worden-a4025510 
Insteek van het artikel is of niet-gevaccineerden achtergesteld mogen worden, maar het geeft ook 
inzicht hoever met geautomatiseerde systemen wordt gewerkt. Daarin loopt Duitsland achter, 
vandaar Peter’s tevredenheid over de Nederlandse situatie. 
Na veertien jaar voorbereiding begint Duitsland op 1 januari ook met de invoering van een 
elektronisch patiëntendossier. Hiermee moeten de medische gegevens van alle zeventig miljoen bij 
de ziekenfondsen aangesloten patiënten in één groot systeem verbonden worden met de 200.000 
artsen, therapeuten en ziekenhuizen. 
Maar de privacy bewakers, in Duitsland nog sterker dan in Nederland zijn al gealarmeerd. 
Ook Frankrijk is al begonnen zonder dat de registratie tip top is. Daar kan men kennelijk wel in de 
verzorgingshuizen vaccineren 
Frankrijk gaat vanaf 4 januari een elektronische database aanmaken waarin wordt bijgehouden wie 
het Covid-19-vaccin heeft gekregen. Dit bestand, genaamd SI Vaccin Covid, moet de 
gezondheidsdiensten helpen bij het identificeren en opvolgen van personen die in aanmerking komen 
voor het vaccin. Het vaccineren is in Frankrijk zondag begonnen, in eerste instantie in de rusthuizen. 
Het identificeren van personen die in aanmerking komen voor het vaccin gebeurt initieel op basis van 
de gegevens van de ziekteverzekering. 
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Corona journaal 30 december 
 
Nu is ook het Astra Zeneca vaccin in de UK goedgekeurd, terwijl het dossier in de EU nog steeds niet 
is ingediend 
https://www.gov.uk/government/news/oxford-universityastrazeneca-vaccine-authorised-by-uk-
medicines-regulator 
Opmerkelijk is dat de Britten onconventioneel te werk gaan. Snelheid is alles: 
Everyone will still receive their second dose and this will be within 12 weeks of their first. The second 
dose completes the course and is important for longer term protection 
In het AD een groot achtergrondverhaal over het Astra/Oxford vaccin, voor wie het gevolgd heeft 
niet echt nieuw https://www.ad.nl/binnenland/hoe-het-oxfordvaccin-achterop-raakte-in-vaccinrace-
pr-nachtmerrie~a939b09a/ 
 
Henk Buurma stuurt me de laatste vaccin-tracker van de NY Times.  
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-
tracker.html?referringSource=articleShare 
Deze wordt beter bijgehouden dan die van de NRC, de laatste update daar is van 14 december. Hier 
is de Astra goedkeuring door de UK al verwerkt.  
Ook wordt melding gemaakt van 79% effectiviteit van het Sinopharm vaccin. Dit is het meest 
klassieke vaccin (op basis van gedood virus). 
 
Het aantal besmettingen gaat naar beneden, zelfs al houden we rekening met minder testen tijdens 
de feestdagen maar dat vertaalt zich nog niet in minder ziekenhuisopnames. Een factor is dat de 
vermindering in het aantal besmettingen vooral optreedt bij de groep 10-19 jaar. 
Ik heb de cijfers van de Corona Locator, gerapporteerd op basis van de eerste verschijnselen, week 
1, dus niet op basis van de testuitslag bekeken en daaruit blijkt dat de daling met name te danken is 
aan het geringere aantal besmettingen in de groep 10-19 jaar. Bij vergelijking van de weken 9-15 en 
16-22 december is het aantal besmettingen in de 10-19 jarige groep met ca 15% gedaald, en bij de 
groep 70-79 met ruim 10% gestegen. Inmiddels is er ook in de 70-79 groep een daling ingezet, als ik 
naar de laatste dagen kijk in de week van 16-22 december, maar het is zeker een deel van de 
verklaring dat ziekenhuisopnames traag reageren op bijvoorbeeld een schoolsluiting. 
 
 leeftijd leeftijd leeftijd  

week december 10 t/m 19 70 t/m 79 gemiddeld 

9 t/m 15 11.590 4076 42,6 

16 t/m 22 9.971 4502 44,1 

 
De groep van 70-79 staat hier model voor alle andere groepen boven de 19 jaar, in al deze is een 
stijging te zien die ongeveer dezelfde is als in de 70-79 jaar groep. 
 
De thuiswonende 70 plusser komt mogelijk eerder in aanmerking voor vaccinatie wanneer deze 
voldoende fit is om naar een priklocatie te komen. Maar er hebben zich ook een hele reeks andere 
gegadigden gemeld zoals ziekenhuispersoneel, politie BOA’s enz. 
Sinds enige tijd wordt in het Dasboard van de overheid bijgehouden hoeveel thuiswonende 70 
plussers positief zijn getest. Ik denk omdat dit een indicatie is voor toekomstige ziekenhuisopnames. 
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Omdat dit uitgaat van de datum van rapportage door de GGD geeft dit rare pieken en dalen, zo is de 
laatste daling niet realistisch denk ik en veroorzaakt door de feestdagen. Voor de sterftecijfers geldt 
het nog sterker 
 

 
Op 27 december 28 personen overleden, op 29 december 171. Een nieuw dagrecord staat er dan in 
de kranten. 
 
In het Dashboard van de overheid staat ook een plaatje met de verdeling van positief geteste, 
thuiswonende 70 plussers, verdeeld over de regio’s, aantal per 100.000. Hoe donkerder blauw des te 
hoger het percentage. Daarnaast heb ik gezet een plaatje uit de wekelijkse PDF, Epidemiologische 
situatie SARS-CoV2 NL van 29/12, per regio geeft deze het percentage positief getest, zoals bekend 
een goede indicator als het gaat om de ernst in te schatten. 
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In beide plaatjes is de situatie in Twente het slechtst. Voor het aantal positief geteste 70 plussers 
staat Twente aan kop met 46/100.000, laagste is Groningen met 5/100.000. 
Dat zijn toch wel opmerkelijke verschillen. 
Voor het percentage positief getest is het percentage in Twente het hoogst, 20%, zie 
bovengenoemde PDF pag 37. Dit percentage is ook te vinden bij het Dashboard,  
Wat het percentage positief betreft is Flevoland niet veel beter, bovendien zit daar als enige regio 
nog steeds een stijging in de afgelopen weken.  
NB: Het “blauwe” plaatje zijn echt “dagkoersen”, nu, met de gegevens van een dag later (30/12) 
blijkt Flevoland op kop te gaan met 57/100.000, en Twente heeft er “slechts” 37. Groningen komt 
ook nu niet ver, 4. 
 
Van Huub (woont in Almelo) heb ik de afgelopen dagen een aantal artikelen gehad die de moeilijke 
situatie in Twente beschrijven. Deze is me het meest bijgebleven 
https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/minder-coronapatienten-meer-paniek-waarom-is-de-druk-
in-het-ziekenhuis-mst-zo-groot~a74c98ce/ 
Er is de afgelopen week al veel over gezegd, maar de zorgen in de ziekenhuizen MST (Enschede), ZGT 
(Almelo en Hengelo) en SKB (Winterswijk) zijn serieus en ernstig, benadrukt De Rooij. Er zouden in 
totaal 56 Covid-19-patiënten op verpleegafdelingen opgevangen moeten worden, maar dat aantal 
ligt in het gebied van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Euregio al zo’n 30 patiënten hoger. Het 
doorverwijzen van zieken loopt bovendien spaak. De Rooij: „We sturen al mensen naar huis die nog 
zuurstof toegediend krijgen. We willen patiënten ook graag doorverwijzen naar verzorgingshuizen, 
maar daar hebben ze hetzelfde probleem: wel genoeg bedden, maar niet genoeg personeel.” 
 
Nu ik bovenstaande heb opgeschreven komt er een mail van Huub 
Ben wat pessimistisch over de situatie eerlijk gezegd. Hier in Twente nog steeds slechtste jongetje 
van de klas. Hoog percentage (19%) van getesten is positief. Minder testen zegt me ook niet zoveel: 
minder animo daarvoor dezer dagen, minder dwang ook van werkgevers in deze tijd van vakantie. 
Ziekenhuizen krijgen nog stuwmeer te verwerken terwijl het nu al vastloopt, Rotterdamse variant 
komt er aan. De discussie wie er voor gaan in het ziekenhuis zal ook wel weer oplaaien naar 
aanleiding van afschaling non-COVID zorg. Geen fijn begin van 2021. 
 
Van Huub een link naar Californië 
https://www.latimes.com/california/story/2020-12-29/oxygen-supply-shortages-bedevil-hospitals-
already-overwhelmed-by-covid-19-patients 
In Twente kunnen ze nog patiënten met zuurstof naar huis sturen. In Californië blijkt er een tekort 
aan zuurstof (en zuurstof-cylinders) te zijn. En dan zijn er ziekenhuizen waar zoveel zuurstof door de 
leidingen gaan dat deze bevriezen. Het lijkt daar de kant op te gaan van New York in het voorjaar.  

 
 
 
 
Deze kreeg ik toegestuurd door Menno van Leeuwen. 
 
Post marketing surveillance staat erbij. 
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Corona journaal 31 december 
 
Het is vandaag een dag om nog eens terug te kijken, maar eerst de actualiteit. 
Van Huib van Dis kreeg ik de tip om weer naar John Campbell te kijken 
https://www.youtube.com/watch?v=RW7A-6H_qNk&feature=push-
sd&attr_tag=ywLEBTXno8DkzyaU%3A6 
Het gaat over de nieuwe “Engelse” variant. 
De oorspronkelijke 70% extra besmettelijkheid is nu gereduceerd tot ca 55%, en het was interessant 
te horen hoe ze aan dit getal komen. Het komt erop neer dat ze door bron- en contactonderzoek 
zien dat het aantal besmettingen dat uitgaat van een persoon met het nieuwe virus ca 50% hoger is 
dan bij het oude. Zoals bekend zijn er geen aanwijzingen dat men er ernstiger ziek van wordt. 
Ook is gekeken naar de kans dat je bij een infectie in het ziekenhuis terecht komt, wat bij de nieuwe 
variant 0,9% was en bij de oude 1,5%. Alleen waren de aantallen te klein om daar statistisch 
betrouwbaar een verschil in te zien. Maar een indicatie is het wel. 
Verder is gekeken naar de herinfecties, en die zijn zowel voor de nieuwe als de oude variant 
nauwelijks aan de orde, wat voor Campbell reden was om aan te nemen dat het vaccin ook bij de 
nieuwe variant goed werkt. 
 
Via deze video kom ik bij een andere video van John, dat gaat over het Astra/Oxford vaccin. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Pj4_aK-j8I 
De trots op dit vaccin van eigen bodem spat ervan af, het geklungel met de klinische proeven wordt 
niet genoemd, wel dat het prima werkt, heel goedkoop is, overal licenties zijn verleend enz. 
Hij gaat uitgebreid in op het doseringsschema, waarbij de tijdschaal voor de tweede injectie flink 
wordt opgerekt (tot 12 weken aan toe). Hij claimt dat de werkzaamheid zelfs beter is, ook op langere 
termijn als die tweede injectie later komt. En dat dat ook geldt voor Pfizer. 
In elk geval voorkomt de eerste injectie al (alle?) ziekenhuisopnames. 
Huib meldt nog dat de UK per week 1 miljoen entingen wil uitvoeren. 
 
In de Volkskrant een interview met de RIVM-programmadirecteur coronavaccinaties, van Delden, en 
Hans van Vliet, medisch programmamanager. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-vaccinatiebazen-verwachten-dat-nederland-
pas-na-de-zomer-zonder-angst-de-straat-op-kan~bdbf2bd7/ 
Beiden lijken niet echt onder de indruk van de ontstane commotie. Dit wordt een klassiek voorbeeld 
van de remmende voorsprong: 
Van Vliet: ‘In Duitsland hebben ze niet het Nederlandse systeem van de griepvaccinatie. Zij moesten 
daar een nieuwe infrastructuur opzetten, waarvan ze nu profiteren.’ 
Te lang is gedacht dat Astra de eerste zou zijn. Alternatieve scenario’s waren kennelijk niet 
uitgewerkt: 
Van Delden: ‘Voor ons komt het gewoon heel slecht uit dat het eerst geleverde vaccin slecht aansluit 
bij de structuur die we klaar hebben staan. Bij een ander vaccin hadden we dat soepeltjes kunnen 
uitrollen. Nu moesten we in een relatief korte tijd een draai maken.’ 
Had u dan niet eerder die switch kunnen maken naar het plan B dat nu werkelijkheid is: dat de 
GGD’s de zorgmedewerkers van verpleeghuizen in grootschalige locaties gaan vaccineren? 
Van Delden: ‘Achteraf gezien misschien wel. We dachten eerst dat de huisartsen Pfizer wel zouden 
kunnen toedienen. Toen we erachter kwamen dat dat niet kon, hebben we de draai gemaakt.’ 
 
Ik bekijk nog een keer de video van Jeroen Pauw gemaakt in opdracht van het CBG over vaccins. Zie 
mijn journaal van 5-7 november. Er komen ook vragen aan bod van kijkers, en helemaal aan het 
eind, https://www.youtube.com/watch?v=KM6ZmLNHxfE 
na 2 uur en 6 minuten komt er een vraag over de logistiek. Het loopt tegen het einde, “dat zien we 
dan wel weer” zegt Jeroen Pauw. Dit was begin november. 
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Dat logistiek ook een vak is blijkt uit de mail die Peter mij stuurt 
Hier de wijze waarop de vaccins in het Z-index bestand zijn opgenomen. Daarmee kan dus ieder HIS 
en AIS de vaccinatie registreren. 
Ik ben geen openbaar apotheker (geweest), maar vaag weet ik wel wat de Z-index is,  
Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die 
uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt. Z-Index onderhoudt 
nauwe contacten met al deze zorgpartijen. Zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken de gegevens 
uit de G-Standaard bij veel van hun processen, bijvoorbeeld: elektronisch voorschrijven, bestellen, 
medicatiebewaking, declareren en vergoeden. 
HIS blijkt het Huisarts Informatie Systeem te zijn, en AIS het Apotheek Informatie Systeem (daarvan 
zijn er, van beide, meerdere). 
Uit de mail van de KNMP die Peter bijvoegt: 
Om het mogelijk te maken om vast te leggen welk COVID-19-vaccin een patiënt heeft gehad, zijn 
HPK’s en GPK’s met de namen van drie COVID-19-vaccins opgenomen in de G-Standaard (COVID-19 
vaccin AstraZeneca injvlst, COVID-19 vaccin Moderna injvlst, COVID-19 vaccin Pfizer injvlst). Aan deze 
HPK’s en GPK’s is geen medicatiebewaking gekoppeld, afgezien van het Bijzonder Kenmerk 
“Experimenteel geneesmiddel of serviceproduct”, dat verwijst naar de geneesmiddelgroep waarin 
deze dummy-HPK’s zijn opgenomen. 
Op verzoek van het LAREB is tevens een GPK opgenomen met niet-gespecificeerd COVID-19-vaccin als 
naam (COVID-19 vaccin niet gespecificeerd injv). 
HPK betekent HandelsProduct Kode en GPK Generieke Product Kode, dus bijvoorbeeld Aspirine valt 
onder de HPK en acetylsalicylzuur tabletten onder de GPK denk ik zo. 
Het LAREB verzoek heeft te maken met bijwerkingen die daar binnenkomen, maar waarbij niet meer 
de fabrikant is te achterhalen. Voor een goede klachtenbehandeling moet je weten of het een 
bijwerking is of een productdefect. En dan zou je behalve de fabrikant ook de charge willen weten. 
Wat dat betreft kan ik beetje meevoelen met degenen die dit injectiecircus goed willen begeleiden. 
 
Nu herinner ik mij dat we toestemming aan een journalist hebben gegeven om beeldmateriaal te 
gebruiken van ons Nationaal Farmaceutisch Museum (deel wat gaat over de automatisering, zie 
https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/automatisering-de-apotheek 
.Dit is het artikel geworden 
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling/nieuws/2020/12/16/“tijd-moet-
zoveel-mogelijk-bij-de-client-terechtkomen-niet-in-het-systeem” 
Het is onderdeel van de overheidssite 
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/ 
 
Dan nu wat meer terugkijken. Voor de rol van VWS is dit stuk van Investico van half december 
interessant 
https://www.platform-investico.nl/artikel/waar-was-het-ministerie-van-vws-geannoteerd-verhaal/ 
Vanuit VWS komt te weinig sturing 
‘Het ministerie heeft jaren niet willen sturen, dat moesten de verzekeraars maar doen. Dat heeft zó 
lang geduurd dat ze het nu eigenlijk niet meer kunnen’, zegt Marcel Levi. Hij was bestuursvoorzitter 
van het AMC en is nu directeur van een groot Londens academisch ziekenhuis. ‘Hier in Engeland 
bepaalt de minister alles.’ Dat moeten we in Nederland ook niet willen, zegt hij, maar nu bepaalt de 
minister veel te weinig. ‘De overheid wil de baas niet zijn. Alles is nu afhankelijk van de 
welwillendheid van individuele bestuurders. Je hebt een overheid nodig die knopen durft door te 
hakken.’ 
 
Een opmerkelijk positief stuk over het optreden van de overheid uit de hoek van de economie 
waarvandaan toch veel kritische geluiden komen 

https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/automatisering-de-apotheek
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling/nieuws/2020/12/16/
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling/nieuws/2020/12/16/
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/
https://www.platform-investico.nl/artikel/waar-was-het-ministerie-van-vws-geannoteerd-verhaal/
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-wens-u-bedachtzame-feestdagen-met-als-centrale-
vraag-wat-gaat-er-goed~be19a131/ 
Frank Kalshoven maakt de balans op: 
De overheid heeft goed gehandeld. Het is zeilen in de mist, zo’n pandemie. En dat is, met alle 
detailkritiek die je ook kunt hebben, bewonderenswaardig goed gedaan. De mix van stevig zorgbeleid 
met ruimhartige financiële steun aan ondernemers en ondernemingen heeft heel wat ellende 
voorkomen, zowel dode mensen als dode ondernemingen. De werkloosheid is daarom nog relatief 
laag. Het kostte wel een paar centen natuurlijk. Maar dat is toch van later zorg. 
 
In de Volkskrant een serie van 12 artikelen, Lessen van 2020. Niet allemaal gerelateerd aan corona, 
maar deze wel: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-menselijk-brein-kan-exponentiele-groei-maar-moeilijk-
bevatten~bc4fad5f/ 
Met nog eens het voorbeeld van Gommers 
Hij was afgelopen jaar misschien wel het beste voorbeeld van onze worsteling met exponentiële 
groei, het continue verdubbelen van aantallen: Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor 
Intensive Care. Eind juli zat hij er nog ontspannen bij. ‘Het is gewoon rustig, met al lange tijd minder 
dan twintig covid-patiënten op de ic’s in Nederland’, zei hij in het AD. Om twee weken later, op 12 
augustus, aan tafel bij talkshowOp1 een heel andere toon aan te slaan. ‘Als de cijfers zoals die nu zijn 
zich voortzetten, dan komt er een tweede coronagolf in september en dat kunnen we niet aan.’ 
Wat was er gebeurd in die twee weken dat Gommers zo volkomen van mening veranderde? Het 
antwoord: één enkele verdubbeling van het aantal nieuwe coronagevallen. In twee weken liepen die 
op van 342 (31 juli), naar 779 (12 augustus). 
 

Ik had Gerard van Doornum beloofd in april om 
mijn journaal te sturen maar verzuimde hem op 
de verzendlijst te plaatsen. Toevallig zag ik dat 
en heb het nu gecorrigeerd. 
Gerard stuurde me een foto met de volgende 
tekst: 
Hierbij een kleine bijdrage uit het verleden voor 
de rubriek persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Deze kaart heeft mijn echtgenote gebruikt om 
een ieder alle goeds, geluk en gezondheid voor 
2021 te wensen. 
 
Ik sluit mij hierbij graag aan en wens al mijn 
lezers een goede jaarwisseling toe en voor het 
komend jaar hoop ik snel dit journaal te kunnen 
stoppen. 
En dank aan ieder die een bijdrage heeft 
geleverd aan het journaal dit jaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-wens-u-bedachtzame-feestdagen-met-als-centrale-vraag-wat-gaat-er-goed~be19a131/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-wens-u-bedachtzame-feestdagen-met-als-centrale-vraag-wat-gaat-er-goed~be19a131/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-menselijk-brein-kan-exponentiele-groei-maar-moeilijk-bevatten~bc4fad5f/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-menselijk-brein-kan-exponentiele-groei-maar-moeilijk-bevatten~bc4fad5f/
https://mathinsight.org/doubling_time_half_life_discrete
https://www.ad.nl/binnenland/gommers-optimistisch-ik-denk-dat-we-mensen-minder-snel-op-de-ic-gaan-zien~a7b55552/
https://nos.nl/artikel/2343870-diederik-gommers-tweede-coronagolf-kan-al-in-september-komen.html
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Onderscheid wordt gemaakt in 2 fasen, waarbij binnen de eerste fase nog weer een onderverdeling in 9 groepen is gemaakt. 
 

1. 1  Residents in a care home for older adults and their carers  
2. 2  All those 80 years of age and over  

Frontline health and social care workers  


