
Betere bestrijding van de epidemie 
JOHN JACOBS 10 MEI 2020. 

Dierenartsen zouden de COVID-19 epidemie anders aanpakken,1 op grond van hun ruime ervaring 

met (virus)epidemieën, inclusief coronavirussen.2 In de 1990s werkte ik aan een veterinair RNA-virus 

en zag dat de infectiebestrijding focuste op voorspellen en voorkomen van ziekte. Humane 

geneeskunde heeft andere doelen: investeren in diagnostiek, behandeling en grotere ziekenhuizen 

om meer patiënten te genezen. Een enkeling roept echter nog steeds: “Voorkomen is beter dan 

genezen”. 3  

1. Perverse prikkels 
Het voorkomen van ziekte levert meer gezondheidswinst op dan behandelen, maar behandelen is 

financieel aantrekkelijker. Voorkomen en behandelen van ziekte zijn echter twee totaal verschillende 

takken van sport. De financiële prikkels zijn verschillend in de geneeskunde van mens en dier. De 

medische zorg verdient per behandeling, de veterinaire zorg aan gezond houden. 

Het Nederlandse humane gezondheidssysteem is gebaseerd op diagnose-behandelcombinaties 

(DBC’s). DBC’s leveren geld op als mensen ziek zijn. De medicus diagnosticeert en ontvangt geld voor 

de behandeling van dat DBC. Gezonde mensen leveren geen inkomsten op, wat preventieve zorg 

lastig maakt. Illustratief is dat “hersteld van ziekte” niet kan worden bijgehouden in het DBC.4 Samen 

met het Verenigd Koninkrijk behoren we tot de weinige landen die geen cijfers kunnen produceren 

voor genezing van COVID-19. Over-diagnose en overbehandeling levert meer geld op dan primum 

non nocere – “Doe in ieder geval geen kwaad”. Intimi zien dit als perverse prikkels van ons 

zorgsysteem die zorgen voor meer behandelingen, hogere kosten, maar slechtere gezondheid.  
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I. Impact COVID-19 
Kanker was de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, met wekelijks gemiddeld 900 slachtoffers.5 

Sinds kort is dit COVID-19, zeker in de schattingen die twee keer zo hoog liggen dan de officiële cijfers 

(Figuur 1). Doodsoorzaken zijn leeftijdsafhankelijk: jonger dan 65 betekent dat kanker de 

belangrijkste doodsoorzaak is, ouder dan 70 COVID-19. In de leeftijden daar tussen hebben beide 

doodsoorzaken een vergelijkbaar aandeel (Figuur 2).6 

 

Figuur 1. Vergelijking belangrijkste doodsoorzaken.
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Figuur 2. Doodsoorzaak per leeftijd. 

 

2. Hoeveel besmettingen zijn er? 
De hoogste ziektepercentages liggen op minder dan 2% van de populatie.8,9 Omdat we te weinig 

testen weten we niet of andere mensen niet besmet zijn geworden of wel besmet zijn geworden 
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maar niet ziek. Het is onduidelijk of welke percentage van de besmette mensen ziek wordt, maar als 

iedereen antistoffen maakt die besmet wordt,10 dan kunnen we schatten hoeveel mensen besmet 

zijn geweest. Het RIVM mat op 16 april bij ongeveer 3% van de mensen antistoffen,11 bij 0,17% cases. 

Op grond van de huidige cijfers kom ik dan bij 4,2% van de mensen met antistoffen. In België ligt het 

aantal mensen met antistoffen op 6%.12 De meeste mensen met COVID-19 antistoffen worden niet 

gedetecteerd in de besmettingen. In België en Nederland zou dan slecht 7% en 6%, respectievelijk 

gerapporteerd zijn als besmet. De onderrapportage is een factor 13 tot 17. .  

3. Serieuze ziekte, geen major killer 
COVID-19 is een serieuze ziekte, maar geen major killer, zoals SARS, MERS of Ebola. Het hoogste 

sterftepercentage is 0,12%,13 1 op de 800 mensen. Dat geldt voor San Marino, waar 8,7% van het 

land besmet is. Dus het aantal zou nog 11x zo hoog kunnen worden. De bandbreedte is groot, maar 

0,12% tot 1,39 % lijkt nu de beste schatting. De casus mortaliteit voor landen die veel testen14 zit 

tussen de 0,56 en 2,36%, na leeftijdscorrectie 0,69 tot 2,87%.15  

Nederland had in de laatste negen griepseizoenen hadden een oversterfte van 0 tot 0,05%.16 COVID-

19 zit boven het ergste griep van het laatste decennium met 0,06 en 0,08% oversterfte voor 

Nederland en België, respectievelijk. Dat lijkt niet veel, maar vanuit de schatting dat 4,2% of 6% 

besmet is (zie sectie 2) betekent dat 1,45% en 1.39% oversterfte voor Nederland en België. Die 

aantallen lijken op die van San Marino. IJsland zit echter wat lager, dus dit getal zou ook lager kunnen 

zijn. 

Geschat wordt dat de mensen die aan COVID-19 overlijden gemiddeld nog 10 jaar zouden leven. Dat 

zijn heel wat waardevolle levensjaren. De ziekte is een harde aanslag op de longen en de gezondheid 

van mensen en herstel gaat niet erg snel. Overlijden aan COVID-19 is gekoppeld aan risicofactoren 

(Figuur 3). De belangrijkste is COPD en roken – de oorzaak van COPD. Op grond van mechanisme 

verwacht ik dan ook dat luchtvervuiling, fijnstof en stikstofdioxide, een belangrijke oorzaak is. 

Vervolgens staan hart- en vaatziekten als risico genoemd. Preventieve therapie tegen hart- en 

vaatziekte, zoals cholesterolverlaging en sommige bloeddrukverlagers, lijkt ook te beschermen tegen 

COVID-19 (zie sectie 19). Tenslotte zijn er een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten die ook 

een onafhankelijk risico zijn: leeftijd (ouder) en geslacht (man) en overgewicht. Op de website U-

Prevent17 kan iedereen kijken voor persoonlijke preventie van hart- en vaatziekte. Reductie van 

sommige risicofactoren vermindert ook de sterftekans door COVID-19.  
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Figuur 3. Risicofactoren voor sterfte door COVID-19
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4. Corona dashboard 
Gijs van Loef en ik geven dagelijks updates van de cijfers op ons Corona Dashboard.19. Nederland 

hoort bij de landen die het slecht doen: ruim 300 doden per 1 miljoen inwoners – na correctie ruim 

600. Nederland rapporteert geen herstel van ziekte (zie sectie 1), waardoor onbekend is of zieke 

mensen alsnog zullen sterven of genezen zijn. Nederland behoort tot de Europese landen met het 

hoogste sterftecijfer. Ondanks waarschuwingen,20 waren we onvoldoende voorbereid,21 en tijdens de 

epidemie zijn en worden suboptimale keuzes gemaakt in de bestrijding.22  

België heeft ook hoge sterftecijfers. In hun reflectie zeggen de Belgen dat ze naar Taiwan of Zuid-

Korea hadden moeten kijken, die het virus met testen onder controle hebben gehouden. 23 Het gaat 

om beleid van onmiddellijk en gericht testen in combinatie met proactief contactonderzoek en de 

isolatie van besmette personen. Taiwan en Zuid-Korea waren wijs geworden uit de eerdere SARS-

epidemieën.  

5. Korte termijn 
Nederland heeft hoge sterftecijfers ondanks onze strenge voorzorgsmaatregelen. De lockdown uit 

medio maart heeft ervoor gezorgd dat slechts een deel van het land geïnfecteerd is geworden. De 

laatste maand is het sterftecijfer heel licht aan het dalen, ik schat dat de R0 bij 0,83 zit. Binnenkort 

gaan de scholen en kappers open, worden andere maatregelen versoepeld en dan zullen de ziekte- 

en sterftecijfers over twee en drie weken wel gaan stijgen. Hoeveel is de vraag die beleidsmakers 

willen weten – in Denemarken schat met plus 0,3 voor scholen die opengaan. Als dat zo is, gaat onze 

R0 boven de 1 uitkomen,24 en zou het kabinet over drie weken mogelijk de lockdown weer moeten 

aanscherpen in plaats van versoepelen.  
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6. Langetermijn uitzicht 
Het RIVM meet bij ongeveer 3% van de mensen antistoffen en verwacht dat het tussen de 2,5% en 

3,5% procent uitkomt.25 Dan zou het totaalaantal besmettingen een factor 30 tot 40 hoger worden 

dan de laatste maand. Binnen Nederland zit grote variatie, met meer gevallen in het zuiden dan in 

Groningen. Als Nederland de druk op het ziekenhuis niet te hoog wil laten worden dan betekent 3% 

per maand, bijna 3 jaar lockdown. Drie jaar niet bij opa en oma op bezoek kunnen we sociaal niet 

aan, is voor de economie niet goed en onverantwoord voor de normale gezondheidszorg moet 

worden opgestart.26,27 We hebben een intelligente oplossing nodig binnen een breder 

maatschappelijk en medisch perspectief.28  
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II. Tussen complot en kritiekloos 
Sommige mensen slikken alle informatie die ze krijgen kritiekloos. Andere betwijfelen alles wat een 

ander zegt, maar niet wat ze zelf denken. Ze denken vooropgezet in een bepaald complot. Open 

kritisch denken beoordeeld zowel eigen gedachten als die van een ander op waarheidsgehalte. Dat is 

de basis van de wetenschappelijke zoektocht naar de waarheid. 

7. Complot denken 
Douanecontroles houden virus aerosol niet tegen. Samenwerking is cruciaal voor het bestrijden van 

een pandemie, maar complot denken ondermijnt dit.29,30,31 Een groeiende groep mensen denkt dat 

5G straling COVID-19 veroorzaakt en dat vaccins schadelijk zijn en dat dit een complot is van Bill 

Gates en consorten. 32 Sommige steken zendmasten in brand en andere gaan tekeer tegen mensen 

die vaccins ontwikkelen. Mensen komen in grote groepen bij elkaar omdat ze door alle complotten 

niets meer geloven van wat de experts zeggen. 

Samenwerken impliceert vertrouwen en dezelfde aannames over ziekte en bestrijding. Maar is 

iedereen wel te vertrouwen? Sommige acties, zoals van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 

tegen Rob Elens,33 zijn moeilijk te begrijpen.  

De farmaceutische industrie verdient ruim duizend miljarden per jaar.34 Niet alle verkochte 

medicijnen verbeteren de gezondheid. Daarop is terecht veel kritiek op van artsen als Peter 

Gøtzsche,35 Ben Goldacre36 en Dick Bijl.37 Maar die kritiek richt zich op de farmaceutische industrie 

die honderden miljarden verdient met overbodige pillen waardoor mensen sterven. Bill Gates wordt 

in die boeken niet genoemd, omdat hij geen geld verdient met medicijnverkoop aan rijke 

westerlingen, maar zich vooral richt op ziekten die de armste mensen hard treffen: polio, HIV en 

malaria, en dan nu ook COVID-19.38 Dat kost alleen maar geld en levert, financieel gezien, niets op. 

8. Medicijnen anders gebruiken 
Onderzoek en ontwikkeling is het duurste van nieuwe medicijnen. Economisch gezien moet dat 

terugverdiend bij de verkoop van dure medicijnen. Goedkope pillen zijn commercieel oninteressant, 

omdat de verkoopprijs te laag is voor een goede return on investment. Is een middel op de markt 

toegelaten dan kan het interessant zijn om het vaker te verkopen met off-label gebruik. De 

farmaceuten vertelt de arts dat middel A tegen kwaal B ook gebruikt kan worden voor kwaal C - 

zonder daar goed onderzoek naar te hebben gedaan. Dat levert gratis extra omzet op, waarmee 

extra miljarden kunnen worden binnen geharkt.  
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Off-label gebruik heeft echter ook veel voordelen voor artsen. Een middel is op veiligheid getest, 

wordt soms zelfs door veel mensen gebruikt, dus het profiel van bijwerkingen is bekend. Veel 

klassieke medicijnen hebben allerlei bijwerkingen, die soms ook goed werken tegen een andere 

kwaal. Een bekend voorbeeld is de ontstekingsremmer aspirine, die veel mensen nemen als ze 

grieperig zijn. Het remt ook trombose (bloedingstijd neemt toe) en is daardoor ook effectief in de 

preventie van sommige hart- en vaatziektes39 (zie sectie 19). Farmaceuten doen naar dit soort 

goedkope middelen geen onderzoek dus dat is dan  

9. Samenwerken 
Hoe kan de bestrijding van COVID-19 beter? De basis van de wetenschap is de open interactie tussen 

experts. Prof. Gommers werd gewaarschuwd door Italiaanse collega’s, daardoor was hij voorbereid,40 

en konden ‘Italiaanse’ toestanden worden voorkomen op de Nederlandse IC’s. Door wijsheid van 

veel experts te combineren in argumenten, kennis, inzichten en experimenten bereikt men 

voortschrijdend inzicht met betere resultaten. Niet wie het hardste schreeuwt of de aantallen 

aanhangers van een theorie is doorslaggevend of wat de beste argumenten zijn na toetsing in de 

praktijk. 

10. Dwarsliggers voorkomen ontsporing 
Experts met veel ervaring zitten in de diergeneeskunde, maar ook in China, Zuid-Korea, Italië en 

andere EU-landen. Salomo schreef drie millennia geleden: Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, 

maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.41 Het Nederlandse beleid kiest voor een 

unaniem geluid van experts, als een arts-microbioloog van het UMCG roept dat wij kunnen en 

moeten testen, wordt hij eerst op zijn vingers getikt. De regering volgt trouw de adviezen van het 

RIVM en het OMT. Het OMT ziet in de tijdsdruk de reden om geen wetenschappelijke referenties te 

geven in haar advies.42 Wetenschappers delen argumenten met collega’s met een andere kijk op 

zaken – dat vult elkaar aan, en versterkt de keuzes.43  

De OMT-adviezen worden op onwetenschappelijke wijze gemaakt als een consensus zonder discussie 

of referentie. Vaak zijn ze verschillend van de adviezen van andere wetenschappers.44 

Wetenschappers blijven hun opvattingen voortdurend onderzoeken en dan moet de modellen, 

afwegingen en aannames helder zijn.45 Dan kunnen ze ook gecorrigeerd worden als de onderliggende 

feiten anders blijken te zijn.46 Nederlandse wetenschappers klagen over het gebrek aan transparantie 

en controleerbaarheid in de adviezen van het OMT.47 Het lijkt meer op een legitimatie van 

beleidskeuzes dan op een wetenschappelijk advies.48  

11. Handelen met onzekerheid 
Tijdens een epidemie is veel informatie onzeker en moet er snel gehandeld worden. Expert kunnen 

op verschillende keuzes maken bij onzekere informatie. De basis is transparantie, wees kritisch op de 
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bronnen. Wat hebben ze exact gemeten? Is de meetmethode veranderd? Neemt het 

besmettingscijfer af volgens de ziekenhuisopnames? Volgen dan in de tijd ook de IC opnames en de 

sterftecijfers? Zo niet, is er wat veranderd? Bijvoorbeeld het triage beleid? Dergelijke vragen leiden 

tot cycli van voortschrijdend inzicht, waarbij wetenschappers en nieuwe data elkaars inzicht 

verrijken.  

Wees net zo kritisch op je eigen als op andermans conclusies! Ik probeer transparant te zijn over mijn 

gemaakte keuzes. In de eerste blog over het versimpelde model gaat dat over welke R0 kies ik en 

vooral waarom. R0 = 3,6 week sterk af van die van het RIVM, maar wel gemotiveerd.49 

Voortschrijdend inzicht kan leiden tot aanpassing van het model, maar dan moet het model duidelijk 

zijn. Zoals toen de GGD meldde dat het aantal besmettingen 6x hoger was dan het RIVM 

suggereerde.50  
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III. Verschillende strategieën 
Het officiële Nederlandse beleid wijkt aanzienlijk af van de landen die het beter doen. Tabel 1 laat 

zien dat wij bij het rijtje landen horen dat het slecht doet. Mogelijk zitten wij ook nog in het begin van 

de epidemie – want dat weten we niet. Tegelijkertijd is de impact van sociale isolatie van 

huishoudens groter door een verdergaande individualisering dan in veel andere landen. De economie 

van de handelsnatie wordt zwaar geraakt door het beleid. Beleid om COVID-19 verspreiding te 

voorkomen kan twee verschillende strategieën hebben: test en isoleer of een aspecifieke lockdown.  

Tabel 1. Vergelijking epidemie in Westerse en Oost-Aziatische democratieën. 

 

Groen en vooral donkerder groen betekent dat landen beter presteren, rood en donkerder slechter.
51

 %Hersteld: per casus. 
Indien <20% i in rood aangegeven omdat het land mogelijk in het begin van de epidemie zit (of niet rapporteert). 
Sterfte/1M = sterftecijfer per 1 miljoen inwoners (na correctie op onderrapportage). OnderRap =geschatte 
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 Democratieën zijn gekozen vanwege de betrouwbaarheid van informatie. Landen groter dan 4 miljoen 
inwoners Westerse landen in Europa, Australië en Noord-Amerika en Oost-Aziatische hebben een vergelijkbaar 
gezondheidssysteem. In Oost-Azië en Australië was de voorbereiding beter naar aanleiding van eerdere SARS-
epidemieën. 

9 mei 2020 %hersteld Sterfte/1M OnderRap. Rapport $ Max %(+)Test Nu %(+)Test

1 Italië 47% 956 90,0% 503 19% 9%

2 Verenigd Koninkrijk 0% 860 85,0% 465 25% 12%

3 België 25% 852 15,1% 740 32% 10%

4 Spanje 66% 794 40,2% 566 47% 11%

5 Nederland 1% 623 97,3% 316 25% 17%

6 Frankrijk 32% 432 7,2% 403 53% 13%

7 VS 17% 369 53,0% 241 20% 16%

8 Zweden 19% 350 9,7% 319 21% 17%

9 Ierland 75% 293 ND 293 18% 11%

10 Zwitserland 86% 272 29,0% 211 14% 10%

11 Portugal 9% 121 10,0% 110 13% 5%

12 Canada 46% 124 ND 124 7% 7%

13 Denemarken 78% 96 5,0% 91 9% 3%

14 Duitsland 84% 93 3,1% 90 12% 6%

15 Oostenrijk 88% 76 12,0% 68 11% 5%

16 Finland 68% 48 ND 48 7% 5%

17 Estland 43% 45 ND 45 5% 3%

18 Noorwegen 0% 40 ND 40 5% 4%

19 Israël 69% 29 ND 29 11% 4%

20 Litouwen 57% 18 ND 18 3% 1%

21 Griekenland 51% 14 ND 14 7% 3%

22 Zuid-Korea 88% 5 ND 5 2% 2%

23 Japan 33% 5 ND 5 10% 8%

24 Nieuw Zeeland 92% 4 ND 4 3% 1%

25 Australië 89% 4 ND 4 2% 1%

26 Singapore 10% 3 ND 3 13% 13%

27 Hongkong 93% 1 ND 1 1% 1%

28 Taiwan 82% 0 ND 0 1% 1%



onderrapportage.
52,53,54 

Rapport = gerapporteerd sterftecijfer.
55

 Max.%(+)Test = is hoogste percentage positieve testen 
sinds 3 april. Nu%(+)Test = huidige percentage positieve testen. 

12. Lockdown 
Een lockdown gooit een land op slot en heeft weinig te maken met intelligente bestrijding van het 

virus. Een lockdown kan in verschillende gradaties, variërend van een advies door overheid (zoals in 

Zweden), via beperkte (Nederland) of strengere (Frankrijk) wettelijke maatregelen naar harde 

repressie (China). Landen met een vrijere variant van een lockdown delegeren een deel van haar 

verantwoordelijkheid naar de bevolking. Dat kan goed werken bij een bevolking die haar overheid 

vertrouwt en verzacht de pijn van een lockdown. Een lockdown kan essentieel zijn om de zorg te 

ontlasten en te voorkomen dat de zorg overbelast raakt.  

Intelligent is een lockdown echter niet: het hele land wordt zwaarbelast voor iets wat uiteindelijk 

alleen maar uitstel zonder afstel is voor de epidemie. Mensen zijn sociale wezens en naar een aantal 

weken begint het bij vrijwel iedereen te kriebelen en worden lockdown regels minder strikt 

nageleefd. We zien dan ook dat het drukker op straat wordt, vooral in de steden en 65-plussers 

komen meer op straat.56 

13. Na de lockdown 
Nederland zette de beperkte lockdown in met de ijdele verwachting dat dit zou leiden tot 

groepsimmuniteit. Als in 2 manden 4% antistoffen heeft, zijn we nog 3 tot 4 jaar verwijderd van 

groepsimmuniteit, tenzij we vaccin kunnen maken (zie sectie IV). De lockdown werkt dat tegen, 

immers om de ziekenhuiscapaciteit te ontlasten moet de besmettingsgraad zo laag mogelijk zijn. Dat 

heeft als nadeel dat de lockdown enkele jaren moet duren; langer dan dat mensen sociaal 

aankunnen en langer dan de economie aan kan. Na het beëindigen van de lockdown kan een nieuwe 

epidemie ontstaan.57 Hier moet dus een intelligent alternatief voor komen en dat is optie test en 

isoleer (zie sectie 15).  

14. Test en isoleer … 

Het ergste wat zorgpersoneel kan overkomen is dat ze zelf geïnfecteerd worden op hun werk en 
daardoor hun patiënten besmetten, waardoor sommige overlijden. Dat staat haaks op alles waar de 
zorgmedewerkers voor staan. Zorgpersoneel moet getest worden want die komen in aanraking met 
vele kwetsbare mensen. Verpleeghuizen wilden hun personeel begin maart laten testen, maar 
mochten dat niet. In Groningen gebeurde dat toch, nota bene tegen de RIVM-richtlijnen in! Dit kan 
een oorzaak zijn van de kleinere uitbraak in het Noorden. 58 Zorgmedewerkers roepen voor een 
veilige heropstart van de reguliere zorg dan de richtlijnen van het RIVM voorschrijven.59  
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15. Proactief! 

De standaard strategie om epidemieën te bestrijden gaat een stap verder dan testen. Het is testen en 
isoleren van besmette gevallen gecombineerd met contactonderzoek. Het voordeel van deze 
strategie is dat niet-geïnfecteerde en immune mensen redelijk vrij mogen bewegen en alleen 
besmette mensen worden in quarantaine gezet. Terwijl de epidemie jaren kan duren, zit iedereen 
slechts enkele weken in isolatie, tijdens zijn of haar ziekte of besmetting. Dat heeft minder impact 
dan het hele land maandenlang.  

De kern is om besmette personen proactief en vroeg op te sporen, want veel besmettingen vinden 
plaats als de patiënt nog symptoomvrij is. Zieke patiënten gaan zelf vaak in isolatie. Proactief 
betekent dat de contacten van een besmet persoon ook worden getest. Contacten opsporen kan met 
een tracking-app, niet te verwarren met de tracing app die de overheid rond de paasdagen uitvroeg. 
Bij tracking blijft de privacy van de gebruiker intact terwijl het bewezen effectief, simpel, en 

vertrouwd is voor de gebruiker.
60

  

Testcapaciteit is cruciaal en die moet snel worden opgeschaald en dat is inclusief opsporings- en 
sampling teams. De Tweede Kamer wil ook uitgebreid test en contact onderzoek, 61 maar de 
uitvoering van het beleid mist de overtuiging die wel evident is bij het beperken van directe 
economische schade. Dat is jammer, want het voortsudderen van de epidemie heeft juist grote 
consequenties voor de economie, maar ook voor mensenlevens en sociale contacten.  

Landen als IJsland en Zuid-Korea hebben de epidemie onder controle gekregen met testen, isoleren 

en contactonderzoek, terwijl hun economie gewoon door kan gaan. De meeste landen zijn echter 

onvoldoende voorbereid op een epidemie. Duitsland doet dit redelijk goed voor Europese begrippen. 

Landen die niet voor testen met bijbehorende aanpak kiezen, zoals Nederland, hebben hoge 

sterftecijfers en kiezen dan voor de noodrem van een lockdown, om te voorkomen dat het 

zorgsysteem verdrinkt.  

16. Grote evenementen? 
Wat kunnen we bereiken met proactief testen. Stel we worden daar heel goed in, in hoeverre 

kunnen we ons leven dan weer normaliseren? Of houden we altijd een stukje anderhalvemeter-

samenleving waarin carnaval, concerten, festivals, profvoetbal en wintersport tot het verleden 

behoren? Het is evident dat grote samenkomsten in wisselende samenstelling meer epidemiologisch 

risico hebben dan kleinere feesten in en vastere bezetting.62 

De helft van de besmettingen gebeurt door mensen zonder symptomen. Die kunnen alleen worden 

opgespoord met proactief testen. Een klein percentage van de bevolking blijft onopgemerkte 

besmettingen houden. Deze kunnen in groepsbijeenkomsten andere infecteren. Hoe meer mensen 

samenkomen hoe groter de kans is dat hier 1 of meer besmette mensen tussen zitten. Daarom stelt 

Nederland terecht grote bijeenkomsten uit totdat we kunnen vaccineren.63 Later zal ik bespreken of 

vaccineren de beste strategie is (zie sectie IV). 
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Uitstel van grote evenementen volgt uit het ABC van isolatie: “Abstinence, Be faithful, use 

Computer”: beperkt aantal sociale contacten, met zoveel mogelijk dezelfde en doe meer online.64 

Hoe lager het percentage onopgemerkte besmettingen is, hoe grotere bijeenkomsten we kunnen 

toelaten. Als je een kans van 15% als grens neemt, dan geldt 0,5 % besmetting dat maximaal 30 

personen bij elkaar kunnen komen, bij 1 op de 100.000 zou dat op kunnen lopen naar maximaal 

30.000 mensen. Door proactief mensen op te sporen die contact hebben gehad met geïnfecteerde 

mensen kan dit percentage heel klein worden gemaakt. Dus niet alleen mensen met symptomen 

testen, maar ook de mensen die contact hebben gehad met mensen die positief getest zijn. Als we 

dat doen kunnen we eerder opschalen met de grote van evenementen. 
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IV. Mensen beter maken of vaccineren? 
Optimisten verwachten binnen enkele maanden een vaccin, omdat griepvaccins zo snel ontwikkeld 

worden. Dat is echter elk jaar hetzelfde vaccin met een iets andere stam. Realisten zien echter de 

extra uitdagingen voor een vaccin tegen COVID-19. De ontwikkeling van een vaccin kan nog vele 

jaren duren. Ik ben een groot voorstander van vaccineren en mijn eerste carrière-switch was van 

virologie naar de immunologie, omdat ik onder de indruk was van het afweersysteem en de 

immuniteit na vaccinatie. Vaccins stammen uit de 18e eeuw, zijn veilig en effectief gebleken en horen 

met hygiëne en antibiotica tot de beste medische uitvindingen. Kindersterfte in Nederland is 

drastisch gedaald sinds de invoering van het rijksvaccinatieprogramma.  

17. Complexiteit 
We maken goede vaccins tegen RNA-virussen zoals de bof, mazelen en rodehond (BMR). Dit zijn 

verzwakte virussen en dat levert levenslange bescherming op, waarschijnlijk door T-cellen. Het 

verzwakken van een virus kost veel tijd, is complex en als het niet goed gebeurd, kan het gevaarlijk 

zijn. Het BMR-vaccin is veilig, maar voor SARS-2 is dit geen realistische planning binnen enkele jaren.  

Een andere strategie is vaccinatie met een geïnactiveerd virus, zoals gebeurd bij de griep. De 

jaarlijkse griepvaccinatie is een voorbeeld van een suboptimaal vaccin dat voornamelijk antistoffen 

oplevert tegen een virusvariant.65 Gemaakt onder hoge tijdsdruk levert het niet de immunologische 

bescherming die we kennen van andere vaccins. Immunologisch stimuleert dat vooral antistoffen.66 

Het voordeel bij de griep is echter dat het elk jaar in varianten terugkomt en de meeste mensen al 

wat T-cel bescherming hebben. Het is onduidelijk of andere coronavirussen die verkoudheid 

veroorzaken ook cellulaire immuniteit tegen COVID-19 bieden.67 Het zou een verklaring van de 

bescherming van veel kinderen kunnen zijn. 

18. Kan een vaccin gevaarlijk zijn? 
Vaccins zijn geen wondermiddel, ze zijn niet goed als therapie68 en voorkomen vooral rechttoe 

rechtaan infecties. Onze huidige geregistreerde vaccins zijn gevaarlijk, maar COVID-19 is een ander 

type ziekte. Het is moeilijk om vaccins te maken ter voorkoming van immuun pathologie, zoals auto-

immuunziektes, allergie69 of tegen immuun overreacties. Het gevaar bestaat dat het vaccin de 

afweerreactie stimuleert en daarmee de immuun pathologie verergerd. SARS en COVID-19 worden 

gekenmerkt door een dodelijke immuun pathologie. Het gaspedaal van het afweersysteem gebruiken 

als rem is gevaarlijk. Op 3 mei heb ik een hypothese hierover ingediend bij een medisch 

wetenschappelijk tijdschrift. In mijn volgende blog zal een Nederlandse vertaling hiervan zijn met 

toelichting voor niet-wetenschappers.70 

19. Zorg voor gezondheid 
De weg naar een goed vaccin is een lang en moeizaam. We willen echter nu mensen beschermen 

tegen een ernstige/dodelijke ziekte. Dat hoeft niet heel moeilijk te zijn, want het sterftecijfer is in 

Nederland 0,7%. Dat betekent dat de meeste mensen de ziekte overwinnen en dat mogelijk een 

kleine interventie het percentage van 99,3% misschien wel naar 99,93% zou kunnen brengen. Aan 

wat voor soort interventies kunnen we denken? Vitamine D is aangetoond effectief tegen luchtweg 
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RNA-virussen, zoals griep en de corona-verkoudheidsvirussen.71 Mensen met COIVD-19 infectie 

hebben lagere vitamine D concentraties.72 De kans is groot dat het ook werkt tegen COVID-19. 

Huisarts Rob Elens noemt nog enkele andere voedingssupplementen op zijn site.73   

20. Voorkom verergering 
Eerder schreef ik al dat het beste ingezet kon worden om goedkope geregisseerde geneesmiddelen 

voor patiënten met milde ziekte.74 De overheid of ziekenhuizen zouden dergelijke studies moeten 

doen, want voor farmaceuten zijn die commercieel oninteressant (zie sectie 8). De combinatie van 

Rob Elens, hydroxy-chloroquine, zink en het antibioticum azytromycine, klinkt als een goede optie.75 

Het moet wel worden getest, maar voorlopige resultaten geven goede reden om dit te testen. 

Studies hebben aangetoond dat Interferon beta-1b dat de genezing bevorderd.76 Zoals boven 

genoemd, kunnen de meeste mensen dit virus verslaan. Dan is het niet onwaarschijnlijk dat de rest 

maar een klein beetje steun van medicijnen nodig heeft om ernstige ziekte te voorkomen.  

21. Gamechanger 
In vroege behandeling van milde ziekte zie ik de grote verandering in de strijd tegen COVID-19. Nu 

sterven 2,5 tot 60 keer meer mensen dan door de griep. Als het sterfterisico terug kunnen brengen 

tot normale proporties, is dat pure winst. Dan kunnen we onze ouders en vrienden ook weer een 

knuffel geven zonder anderhalve meter afstand.  
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