
1

Geachte leden van de Eerste Kamer, 

Onlangs is de Coronawet door de Tweede Kamer goedgekeurd, waardoor het nu aan u is, leden van de Eerste 

Kamer, om te beslissen. Dit legt een enorme verantwoordelijkheid bij de Eerste Kamer. Dit is reden van het 

ondersteunend, informatief schrijven van het Regenboogteam en ons verzoek aan u.

Het Regenboogteam is een multidisciplinaire formatie bestaande uit geëngageerde burgers uit alle lagen van 

de samenleving. Er zijn hoogleraren, artsen, ondernemers, advocaten, docenten en andere beroepsgroepen 

aan verbonden. Het team zal overheid en publiek op verschillende thema’s van het coronabeleid gevraagd en 

ongevraagd van advies voorzien.

Het Coronawetsvoorstel vindt zijn basis in het niet langer willen laten voortduren van de noodverordeningen. Er 

is daarnaast vanuit het kabinet aangegeven meer slagkracht te willen hebben in tijden van crisis en deze wet 

moet het parlement ook meer inspraak geven dan op basis van de noodverordeningen.

Onderwerp: voorstel van wet ‘Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19’ (kamerstuk 35526)

Bijlagen:

1. Algemene vragen

2. Cijfers

3. Nevenschade en proportionaliteit

4. PCR test

5. Volksgezondheid

6. Corona crisismanagement en democratie

7. Brief aerogene verspreiding virus en verpleeghuizen

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer 

hoogedelgestrenge heer Prof.dr. J.A. Bruijn en aan 

alle hoogedelgestrenge leden van de Eerste Kamer

20 oktober 2020

Kopie aan de Griffier van de Eerste Kamer, de 

hooggeleerde heer Mr .Dr. Remco Nehmelman
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In dit voorstel van wet wordt het Parlement – ondanks de vele amendementen – echter nog steeds verhinderd 

haar rol voldoende goed te pakken. Als het Parlement op zodanige wijze buiten spel wordt gezet, zonder duide-

lijke noodzaak, gaan belangrijke signalen uit de maatschappij verloren. Signalen die juist nu essentieel zijn om 

niet in een tunnelvisie te belanden, maar vanuit een breed spectrum de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Regenboogteam ziet nog steeds de noodzaak niet van deze Spoedwet, die op ingrijpende wijze afbreuk 

doet aan het democratisch proces en daarmee misschien wel één van de belangrijkste pilaren van onze 

samenleving doet wankelen. Daarbij is de keuze voor de invoering van een noodwet in deze vorm, als 

Kaderwet, ook niet te legitimeren.

De legitimiteit van deze Spoedwet ontbreekt op basis van voortschrijdend inzicht, omdat er geen sprake meer 

is van een acute noodsituatie met een gevaar voor de volksgezondheid. Het ingrijpen op de democratie via 

deze Spoedwet is dan ook niet gerechtvaardigd nu onduidelijk is op basis van welke gronden deze Spoedwet 

wordt ingevoerd en ook de overige randvoorwaarden en kaders ontbreken.

Daarnaast zal door deze wet het democratisch tekort verder toenemen en het vertrouwen van de bevolking 

in de overheid en het democratisch stelsel verder doen afkalven, waardoor ook de draagkracht voor de 

maatregelen en de bereidwilligheid tot medewerken aan c.q. opvolgen ervan, onder de bevolking zal afnemen. 

De rol van het Parlement is zeer essentieel voor het goed kunnen functioneren van een parlementaire 

democratie, vooral ook vanwege de verbinding met de maatschappij, de signaalfunctie en directe volksverte-

genwoordiging. Reden waarom het invoeren van een Spoedwet zoals deze, enkel als uiterste redmiddel dient te 

worden ingezet.

We staan nu dan ook op een keerpunt in deze crisis, waarbij het belangrijk is om een kader te scheppen voor 

het beleid, niet alleen gericht op de crisis nu, maar vooral ook op het toekomstperspectief. Daarbij staan twee 

vragen centraal:  

1. Waar liggen de knelpunten in deze crisis?

2. Is de Spoedwet het juiste middel om dit te ondervangen? 

Situatie schets (Corona is geen Ebola)
 
Nadat begin van dit jaar de wereld werd opgeschrikt door de vrees voor een zeer dodelijk, snel om zich heen 

grijpend virus, belandde ook ons land in een crisissituatie. 

In april werd al snel duidelijk dat de gestelde mortaliteitsgraad buitenproportioneel was en niet klopte, en 

gebaseerd was op totaal verkeerde inschattingen en uitgangspunten in de Imperial studie van Neil Fergusson. 

Waar in de UK, alleen al verwacht werd dat 500.000 mensen zouden komen te overlijden, werd het al snel terug 

gebracht tot minder dan 20.000. De paniek was echter al gesticht. De gedachte dat ook 1 op de 30 onder het 

medisch personeel zou komen te overlijden was ook 

volledig foutief gesteld. Zowel voor de bevolking 

als medisch personeel in ziekenhuis omgevingen 

ligt deze namelijk op het niveau van influenza. De 

IFR van 0,3% blijkt nu zelfs op 0,26%1,2 te liggen 

en is waarschijnlijk zelfs lager. Dat de IFR op het 

niveau van influenza ligt maakt dat het beleid daarop 

proportioneel zou moeten zijn aangepast. 

1 https://www.cnbc.com/2020/03/03/who-says-coronavirus-

death-rate-is-3point4percent-globally-higher-than-previously-

thought.html

2 www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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Corona is geen Ebola waar 50% van de  geïnfecteerde mogelijk komt te overlijden maar we handelen er nog 

wel steeds naar. Maanpakjes en mondkapjes kenmerken zorg en samenleving en beide omgevingen begrijpen 

het niet meer. Het staat niet meer in verhouding tot de IFR van 0,26% of lager.  

 

Nu, ruim een half jaar verder staan we wel voor een andere noodsituatie. Namelijk de schrijnende situatie in de 

zorg en de toenemende collateral damage van deze crisis en het beleid.

Het doel van de huidige aanpak is de kwetsbaren beschermen en de zorg ontlasten. Het feit is echter dat juist 

de kwetsbaren het meest worden geraakt door deze crisis, zowel door het virus als door de gevolgen van het 

beleid. Daarnaast is de overbelasting van de zorg nog steeds, misschien wel meer dan in maart, een actueel 

punt. Met als gevolg dat we de zorg nu al weer moeten afschalen en voor de onmogelijke belangenafweging 

komen te staan over wie er nog wel toegang krijgt tot zorg en wie niet. 

Ouderen en kwetsbaren, maar eigenlijk velen, maken zich terecht zorgen. De kwetsbaren moeten zich nu 

sowieso isoleren, want mochten zij ziek worden en positief testen op Corona, dan is er nauwelijks eerste-

lijnszorg en belanden ze bij ernstige klachten uiteindelijk in het ziekenhuis. Maar zijn ze niet positief getest op 

Corona, dan is er wel eerstelijnszorg beschikbaar, maar kunnen ze bij verdere escalatie mogelijk niet terecht 

in het ziekenhuis. Het is de spreekwoordelijke uitdrukking: het is gelijk of je nu door de kat of de hond gebeten 

wordt.

Op basis van een uitgebreid testbeleid middels de in opspraak zijnde PCR-testen met daarop gebaseerd 

bron- en contactonderzoek door de GGD, ondersteunt door een Coronamelder App, en diverse aanvullende 

maatregelen zoals handen stuk wassen, anderhalve meter afstand houden, thuis blijven en thuis werken indien 

mogelijk, niet-medische mondkapjes, en nu ook een gedeeltelijke lockdown, probeert het kabinet de zorg te 

ontlasten, brandhaarden uit te stampen en besmettingen te voorkomen.

Ondertussen wordt er niet meer met een scalpel te werk gegaan, maar met de spreekwoordelijke hamer 

getracht het virus plat te slaan. De nevenschade van het klappen met deze hamer wordt echter steeds 

duidelijker zichtbaar en ook voelbaar in de samenleving, waarbij ook de polarisatie toeneemt.

Het grootste negatieve neveneffect van dit beleid is echter dat het verzuim onder o.a. zorgpersoneel dusdanig 

groot is, immers men moet thuisblijven of blijft uit angst thuis, ook als men lichte klachten heeft. En door het 

massaal verplicht laten testen, zitten velen ook nog eens extra dagen thuis. Hierdoor loopt het tekort in de 

zorg aan personeel alleen maar op. Uitbreiden van de beddencapaciteit is dan ook nauwelijks verder mogelijk 

nu personeel ontbreekt om de bedden te bemannen. Terwijl in veel gevallen er eigenlijk geen gevaar van 

besmettelijkheid is.

De PCR-test is daarnaast ook niet bedoeld om te bepalen of iemand ziek is en/of besmettelijk, maar toont het 

enkel een deeltje RNA aan; het maakt van iets kleins alleen maar iets groots. Dit kan ook duiden op een oude 

besmetting of een ander virus, en zeker als je iets te ver uitvergroot, wat deze testen doen, heeft het geen 

waarde meer en geeft de test veel vals-positieve uitslagen. Ik vaktermen , indien de CT afkap CT>35 ligt, is de 

kans nihil om iemand te besmetten. Dit betekent dat er ook nog eens velen onnodig in quarantaine moeten. 

Dit geeft ook weer meer belasting in de zorg en draagt bij aan verdere tekorten, een enorme werkdruk en 

hartverscheurende belangenafwegingen en situaties.

Er is in de afgelopen twintig jaar enorm bezuinigd in de zorg en gekozen voor een zorgsysteem met weinig 

(IC-)bedden. Ook in maart bleek al dat de zorg het grootste knelpunt was en ook al is er misschien wel iets 

geïnvesteerd in de zorg in de afgelopen maanden, het (test)beleid en de enorme angst onder de bevolking 
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voor besmettingen, verspreiding en maatregelen, doet dit teniet en zorgt daarbovenop zelfs nog voor een 

verder tekort. Nu echter blijkt dat de zorg ontlasten één van de belangrijkste doelen lijkt te zijn, is het zeer 

verontrustend dat het beleid zich niet hierop richt, maar dit knelpunt wel gebruikt als reden voor een Spoedwet.

Zijn knelpunten in de zorg reden voor een verregaande Spoedwet?

Er is een schrijnende noodsituatie ontstaan ten aanzien van onze zorgcapaciteit. Deze was er al jaren, maar 

nu pas is dit duidelijk en pijnlijk zichtbaar geworden. Dit legitimeert echter geen Spoedwet, en het is ook geen 

reden voor inbreuk op onze grond- en mensenrechten, dan wel voor een inbreuk op de democratie. 

Falend overheidsbeleid kan geen rechtvaardiging zijn voor ingrijpende maatregelen op onze democratie, noch 

voor een Spoedkaderwet die een hele samenleving schaadt, waarbij het einde niet duidelijk zichtbaar is. 

Het gevaar voor de volksgezondheid op basis van het virus is geweken. Het virus is niet langer onbekend, 

zeer dodelijk en allesvernietigend. Het virus heeft een laag mortaliteitspercentage, er zijn behandelmethoden, 

het raakt een klein deel van de bevolking ernstig en er is feitelijk geen tweede golf alleen maar meer positief 

geteste mensen op basis van de twijfelachtige PCR-testen. Covid-19 zou daarom ook van de categorie A lijst 

afgehaald kunnen worden. 

Op basis van dit gegeven is ingrijpen op het democratisch proces niet nodig, zelfs niet wenselijk, nu er geen 

nood meer is door het virus. Wel komen we steeds meer vast te zitten in een vicieuze cirkel, of misschien 

wel neerwaartse spiraal van maatregelen die gericht zijn op een onrealistisch, disproportioneel doel; het 

voorkomen van besmettingen en ontlasten van de zorg tot er een vaccin is.

Dit allemaal met als doel een noodtoestand op te heffen die ontstaan is door een tekort in de zorgcapaciteit, 

het niet beschikbaar zijn of toestaan van eerstelijnszorg en een negatief functionerend testbeleid op basis 

van PCR-testen. Dit raakt vooral de preventieplicht en de zorgplicht van de overheid die toegang tot zorg en 

gezondheid in brede zin voor eenieder mogelijk moet maken. 

Op basis van de maatregelen en het testbeleid ontstaat ondertussen een verder tekort in de zorg. Terwijl 

tegelijkertijd dit als reden wordt gegeven voor een Spoedwet, die weer maatregelen gaat baseren op deze 

doelen en op basis van deze testen. Je alleen richten op de gevolgen in plaats van op de oorzaak van waarom 

we deze crisis niet het hoofd kunnen bieden, is letterlijk dweilen met de kraan open. 

De zo gewenste slagkracht van het kabinet wordt niet behaald met een Spoedwet, maar ligt in een vaste solide 

vertegenwoordiging en verbinding met het volk, waardoor draagkracht en vertrouwen ontstaat ten einde deze 

crisis het hoofd te bieden en in te kunnen zetten op gezondheid in brede zin en toegang tot gezondheidszorg 

voor eenieder.

In tijden van crisis moet de democratie behouden blijven.

De samenleving heeft juist nu baat bij het democratisch proces, omdat de rechten c.q. belangen van steeds 

grotere groepen in de knel komen te zitten en zij recht hebben op vertegenwoordiging in het beleid, maar 

vooral ook op juiste en wel onderbouwde, goed geïnformeerde en weloverwogen besluitvorming. Daarbij is de 

rol van het Parlement essentieel.

Door invoering van een Spoedwet op basis van onduidelijke, onrealistische doelen en gronden, zonder duidelijk 
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afgebakend en begrenzend kader waarbinnen de maatregelen weer worden afgeschaald, kom je in een 

neerwaarts democratisch tekort zonder toekomstperspectief van herstel van de democratische rechtsorde en 

de respectering van de grondrechten en mensenrechten. 

Een Spoedwet is in tijden van nood bedoeld om bepaalde maatregelen niet langer te laten voortduren door 

middel van noodverordeningen, maar ze een meer wettelijk kader te bieden. Deze kaderwet legt daar nog een 

aantal maatregelen bovenop (zoals bijv. een mogelijke mondkapjesplicht) en biedt ruimte voor nog meer, nu 

nog onbekende, maatregelen. Bovendien geeft deze wet ruimte voor eindeloos verlengen op nog onbekende 

gronden. 

Het kabinet lijkt met een Spoedkaderwet als deze, enkel in te zetten op de mogelijkheid van uitbreiding van 

maatregelen. Terwijl bij inbreuken op grondrechten en democratie men vooral juist moet aangeven binnen 

welke termijn en op basis van welk kader een en ander weer normaal moet zijn. 

Wil je een dusdanige verregaande bevoegdheid geven aan de Minister(s) dan moet het doel en de begrenzing 

wel heel strak gekaderd zijn om het risico van willekeur, machtsmisbruik en verdere inperking van democratie 

en grondrechten te voorkomen. Er zijn al meerdere wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat er 

misbruik van deze crisis wordt gemaakt ten koste van de democratie. Een spoed(kader)wet versterkt deze 

mogelijkheid tot misbruik alleen maar.

Nu het knelpunt vooral in de zorg en bij de zorgcapaciteit ligt, en falend en destructief testen en beleid ons 

de verkeerde richting op stuurt, ontbreekt de noodzaak voor een Spoedwet en dient te worden gekeken naar 

bestaande mogelijkheden binnen de democratie.

In dit kader is het interessant dat er rapportering aan de Raad van Europa zou moeten plaatsvinden bij 

inbreuken op mensenrechten. Daarin moet duidelijk staan welk doel er is, welke onderbouwing voor de 

proportionaliteit, en binnen welke termijnen de maatregelen weer stoppen. Het moet dus duidelijk zijn wanneer 

de maatregelen weer eindigen en de rechten en vrijheden worden hersteld. 

Dit toekomstperspectief biedt de Coronawet niet en daardoor maakt deze wet een te grote inbreuk op de 

democratie en wordt het vertrouwen en draagvlak onder de bevolking ondermijnt, daarnaast geeft het een 

enorme rechtsonzekerheid met grote chaos tot gevolg. 

Het verzoek aan u leden van de Eerste Kamer

Zoals aangegeven is het nu op dit keerpunt belangrijk om erachter te komen op basis waarvan de Spoedwet 

überhaupt wordt ingevoerd. Is er nog wel nood en zo ja wat zijn de doelen, wat is het kader, wat is het 

toekomstplan om af te schalen en is de Spoedwet hiervoor het juiste middel? 

Het Regenboogteam is op basis van bovenstaande uiteenzetting van mening dat deze Coronawet op geen 

enkele wijze de oplossing is voor de weg uit deze crisis. 

Het Regenboogteam verzoekt u dan ook te stemmen tegen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, omdat de 

gevolgen voor onze samenleving daardoor niet zijn te overzien en deze wet iedere legitimiteit ontbeert. 

Het Regenboogteam is daarnaast meer dan bereid om op basis van hun multidisciplinaire samenstelling met 

het Parlement en de regering in gesprek te gaan over deze kwestie en biedt haar expertise in deze aan.
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Met Hoogachting,
namens de delegatie van het regenboogteam:

Bob de Wit, hoogleraar Strategic Leadership

mr. Eveline van Dongen, jurist, coach en auteur

Marc Heijmans, Creative strategy consultant in New ways of working 

Maurice de Hond, sociaal-geograaf

Michaéla Schippers, hoogleraar Behaviour and Performance Management

Unico van Kooten, belangenbehartiger



7

Bijlage 1:  Vragen voor & aan de Eerste Kamer

Gevaar voor volksgezondheid:
* Welk gevaar voor de volksgezondheid is er nu nog op basis van het virus?

* Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de problemen in de zorg en de collateral damage in de samenleving? 

* Op basis van welke criteria staat Covid-19 nog op de Categorie A lijst? 

* Is er nog wel een gevaar voor de volksgezondheid of is de noodsituatie van een heel andere soort? Denk aan 

beleid, zorgcapaciteit, slechte volksgezondheid in het algemeen, etc.

Doel/legitimiteit:
* Wat is het doel nu van het beleid en is dit doel wel proportioneel, realistisch en haalbaar? 

Geen enkele besmetting is geen realistisch doel bijvoorbeeld. Ontlasten van de zorg is mogelijk een doel, maar 

daar is de Spoedwet niet voor nodig, maar een veel democratischer proces, namelijk toekomstgericht beleid 

voor investering in de zorg en volksgezondheid. Als het doel al niet legitiem is, dan is er geen grond voor de 

Spoedwet. Proportionaliteit en tijdelijkheid komen in de knel als onduidelijk is wat het doel is en binnen welke 

kaders er weer wordt afgeschaald.

* Is dat doel wel realistisch en duidelijk of kun je met een onhaalbaar onduidelijk doel tot in lengte van dagen de 

Spoedwet verlengen? 

* Wat zijn de kaders waarbinnen de Spoedwet en de maatregelen weer worden afgeschaald? 

Proportionaliteit:
* Welke belangenafweging is gemaakt ten aanzien van de doelen en zijn de maatregelen wel proportioneel? 

Wachten op een vaccin waarvan men niet weet of het werkt terwijl er al behandelmethoden zijn is niet 

proportioneel en geen legitiem doel. In hoeverre zijn de diverse belangen meegenomen en afgewogen, niet 

alleen in het beleid, maar ook in de keuze voor een Spoedwet. Belangrijk bij inbreuken op de democratische 

rechtsorde is dat dit proportioneel moet zijn. Als de maatregelen niet proportioneel zijn, dan is er ook geen 

reden voor de Spoedwet. 

* Is invoering van een Spoedwet wel proportioneel? Welke belangenafweging is er gemaakt en ligt de oplossing 

van het probleem en het behartigen van het algemeen belang niet juist in het democratisch proces? 

Tijdelijkheid:
* Hoe wordt voorkomen dat er de maatregelen en de Spoedwet eindeloos kunnen worden verlengd? 

De kaderwet biedt ruimte voor uitbreiding, maar geeft niet duidelijk weer bij welke realistische doelen er 

weer wordt afgeschaald. Dit geldt zowel voor de maatregelen als de Spoedwet. Niet alleen moet er een 

toekomstperspectief zijn om draagvlak en vertrouwen te behouden, maar ook moet de beleidsvrijheid die 

wordt gegeven worden begrensd in tijd, om te voorkomen dat inbreuken op grondrechten te lang voortduren en 

daarmee ernstige mensenrechtenschendingen en ontwrichting van de samenleving veroorzaken.

PCR-testen als signaalwaarden op het dashboard:
  * Hoe kan het dat het dashboard op basis waarvan maatregelen worden ingevoerd en waarmee het belang 

wordt aangegeven voor de spoed wet, is gebaseerd op onbetrouwbare PCR-testen en niet op ernst van het 

virus, dodelijke slachtoffers versus groepsimmuniteit? Een CT afkap > 35 levert nihil kans op om iemand de te 

besmetten. De afkap ligt hier echter boven.  

* Hoe komen we uit de neerwaartse spiraal van het testbeleid? 

Het testbeleid houdt de overbelasting in de zorg in stand. Terwijl deze testen niet bedoeld zijn om als kompas 

te dienen. Het middel is daarmee nog erger dan de kwaal en dat geldt enkel al voor het testbeleid. Nu wordt er 
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ook nog een Spoedwet, met kader voor verdere nog onbekende maatregelen, gebaseerd op dit testbeleid. 

* In hoeverre kun je de noodzaak van een ingrijpende Spoedwet legitimeren op basis van deze PCR-testen en 

dit testbeleid? 

IFR : Sterftecijfer bij infectie (Infection Fatality Rate)
Preventieve zorg

* Wat wordt er gedaan om de burger (zelf) vertrouwen te geven?

Angst en stress zijn bewezen ondermijnend voor een goede werking van het immuunsysteem. Inzetten op 

vertrouwen, hoop, en stressverlaging moet dan ook juist nu prioriteit zijn.

* Waarom is er niet meer aandacht voor de kracht en wendbaarheid van ons immuunsysteem?

Kennis van de werking van ons immuunsysteem zorgt voor meer rust en vertrouwen ten tijde van ziekte. Tijdens 

de eerste golf in maart, werden eerste hulpposten en huisartsen zwaar overbelast door mensen die dachten 

Corona te hebben. Zij werden hyperventilerend en in paniek binnen gebracht en liepen na groen licht zelf weer 

het gebouw uit. Hoe meer mensen bewust zijn van hoe hun immuunsysteem werkt en wat ze zelf kunnen doen, 

hoe minder belasting op de zorg.

* Waarom is er geen aandacht voor de manier waarop we ons immuunsysteem kunnen versterken 

respectievelijk gezonder kunnen leven?

Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken dus een verband hebben aangetoond tussen bijvoorbeeld een 

tekort aan vitamine D en de kans op een ernstiger verloop van ziekte door Corona. Tevens lijkt vitamine C 

en zink een belangrijke rol te spelen, naast de ook door Boris Johnson geadviseerde gezonde voeding, een 

gezond gewicht, lichaamsbeweging en frisse lucht.

* Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan ons immuunsysteem in relatie tot leeftijdscategorieën en 

kwetsbare groepen in onze samenleving en daarmee samenhangende proportionaliteit?

Met het beleid proberen we ouderen en kwetsbaren te beschermen. Maar ondertussen worden zij het 

meest geraakt. Voor mensen in die risicogroepen is levenskwaliteit nog belangrijker. Ze isoleren werkt 

contraproductief en ontneemt ze hun dagelijkse uitjes, contact met naasten en pleziertjes. Dat waarvoor zij 

leven en waardoor zij levensenergie krijgen neemt dus af, wat een wisselwerking heeft op hun immuunsysteem. 

Corona, IFR, Immuunsysteem proportionaliteit en maatregelen in perspectief 
Onderstaande foto’s komen uit een recent interview college van Pierre Capel emeritus hoogleraar immunologie 

(met uitzondering van foto 3: bron: Maurice de Hond)

Corona mutatie 24 januari tot 10 maart 2020
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Angst, maatregelen en immuunsysteem

Onze natuurlijke afweer (immuunsysteem)  
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Natuurlijke afweer van ons immuunsysteem 

Natuurlijke afweer tot 70 jaar en afweer bij kwetsbaren in relatie tot vaccinatie

Aerosolen en grote druppel. Waar worden ze opgevangen? (slijmvlies en longen bereik) 
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Eenzaamheid en DNA

Eenzaamheid en kankerontwikkeling (borstkanker)

Jaarlijkse sterfte 
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Bijlage 2: Cijfers 

Prognose van oversterfte in 2020 (t/m week 41) 
Prof. dr. Bo van der Rhee en Prof. dr. Bob de Wit

Introductie 

In dit document wordt de oversterfte in coronajaar vergeleken met (1) het gemiddelde van 2015-2019 en (2) het 

griepjaar 2018. De oversterfte in 2020 is tot en met week 41 berekend, op basis van de wekelijkse sterftecijfers 

(zowel absoluut als relatief). De bron is het CBS (Statline) met hierin de wekelijkse sterftecijfers, gesplitst per 

leeftijd (0-65, 65-80, 80+). Er is gerekend met de beschikbare data van 2015-2020, waarbij op 19 oktober data 

beschikbaar was voor 2020 tot en met week 41.

Oversterfte vergeleken met het gemiddelde van 2015-2019
Ten eerste het sterfteverloop van de gehele Nederlandse populatie in 2015-2020. Figuur 1 laat met de 

groene lijn een duidelijke “coronapiek” in 2020 zien, de gele lijn de 2018 “influenzapiek”. Kleine piekjes (bijv. 

blauw week 30 en groen week 33) zijn hittegolven e.d. Recent ligt groen ook boven, door vergrijzing en door 

Coronadoden.

Figuur 1: wekelijkse sterfte 2015-2020 tot en met week 41.

Ten tweede de wekelijkse sterfte 2015-2020 tot en met week 41, maar dan alleen voor 0-65-jarigen. De groene 

lijn in Figuur 2 toont nu een veel kleinere “coronapiek”, en ook een aantal weken met duidelijke ondersterfte 

(weken 20-22 na de coronapiek, en week 35 na de hittegolf in week 33).
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Figuur 2: wekelijkse sterfte 2015-2020 tot en met week 41 voor 0-65-jarigen. 

Ten derde de relatieve oversterfte in 2020 tot en met week 41, in vergelijking met de gemiddelde sterfte in 

2015-2019. De getallen in de 3e kolom onder “2020” zijn de huidige afwijkende sterfte tot en met week 41. Die 

kunnen dus nog veranderen. Populatie aantallen per 1 januari.

Tabel 1: overzicht absolute en relatieve oversterfte in 2020

Ten vierde de prognose van de absolute en relatieve oversterfte voor het gehele jaar 2020 in vergelijking met 

de gemiddelde sterfte in 2015-2019. De getallen in de 3e kolom onder “2020” zijn prognoses voor het hele jaar 

gebaseerd op data tot en met week 41. Populatie aantallen per 1 januari.

Tabel 2: prognose van de absolute en relatieve oversterfte voor 2020

Oversterfte van Coronajaar 2020 vergeleken met Griepjaar 2018
Het jaar 2018 was een griepjaar met hogere oversterfte in vergelijking tot de jaren 2015, 2016, 2017 en 2019. 

Het volgende overzicht toont het verschil tussen 2018 en 2020 tot en met week 41 zoals het NU is en “alsof” het 

zo zou blijven voor het hele jaar.
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Tabel 3: Het verschil tussen 2018 en 2020 tot en met week 41 

Tabel 4 is een prognose van de oversterfte aan het einde van het jaar gezien de oversterfte van de 7 meest 

recente weken. Deze prognose wordt vergeleken met griepjaar 2018. De laatste kolom in beide toont de 

relatieve oversterfte in 2020 tov 2018 welke op dit moment dus erg laag is, en aan het eind van het jaar nog 

steeds, maar wel iets hoger.

Tabel 4: Het verschil tussen 2018 en de prognose voor geheel 2020

Conclusies
1. Er was duidelijke oversterfte in de gehele populatie tijdens de coronapiek. Verschillende schattingen zijn 

daar al van gemaakt, en die variëren van rond de 6000 (RIVM-bevestigde corona gevallen), rond de 8000 (pure 

oversterfte 2020 ten opzichte van 2019 tot en met week 30), tot rond de 10000 (analyse CBS op basis van een 

dynamisch regressiemodel).

2. De oversterfte is niet zichtbaar in de 0-65 leeftijdscategorie. Sterker nog, ten opzichte van het 

gemiddelde van 2015-2019 is de sterfte tot en met week 41 zelfs lager. Sinds de hittegolf (weken 35-41) 

was de gemiddelde ondersterfte 24 per week, vandaar de prognose voor het hele jaar van ongeveer 400 

ondersterfte. Soortgelijk is de verwachte oversterfte in de 65-80 leeftijdscategorie over het hele jaar ongeveer 

4150: 3625 van nu plus 11 weken van ongeveer 49 oversterfte per week. Dit is een relatieve oversterfte van 

0,03% op een normale relatieve sterfte van 1,87%.

3. Ondanks dat het grootste gedeelte van de oversterfte ten opzichte van eerdere jaren in de 80+ categorie 

zit, wordt dit voor een zeer groot gedeelte gecompenseerd door de vergrijzing! Dat wil zeggen: er zijn 

weliswaar ruim 6500 meer mensen overleden in deze leeftijdscategorie dan het gemiddelde van de 5 jaren er 

voor, maar er zijn ook ruim 55 duizend meer mensen van die leeftijd (zie CBS). Het is echter te verwachten, 

door diezelfde vergrijzing, dat er in de 80+ categorie meer oversterfte zal zijn de laatste weken van het jaar. 

Sinds de hittegolf (weken 35-41) was de gemiddelde oversterfte 117, vandaar de prognose voor het hele jaar 

van ongeveer 8000. Dit zou dan nog steeds maar een relatieve oversterfte zijn van 0,22%, minder dan een 

kwart procent.

4) Relatief gezien valt de oversterfte sowieso mee, aangezien de populatie gegroeid en vergrijsd is: dit jaar zijn 

er op dit moment ongeveer 0,04% meer mensen dood dan gemiddeld in 2015-2019 en dat zal wellicht nog 

oplopen naar 0,05% meer over het hele jaar gezien de verwachte oversterfte de rest van het jaar. Als we de 

gemiddelde relatieve sterfte van 2015-2019 zouden gebruiken op de 2020 populatie, dan zouden er 159933 

mensen overlijden dit jaar. Dit betekent dus dat 9614 (159933 – 150319) van de 11750 oversterfte te verklaren 

zou kunnen worden door vergrijzing. 

Zo bekeken, is er in 2020 netto dus nog maar ruim 2100 oversterfte door Corona!

5) Vergeleken met het griepjaar 2018 is de voorspelling dat er in 2020 sprake is van oversterfte van 0,0350%. 
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De oversterfte zit vooral in de leeftijd ouder dan 80 jaar (0,0775%) en in de leeftijd 65-80 jaar (0.0441%). Voor de 

leeftijd tot 65 jaar is er ondersterfte ten opzichte van het griepjaar 2018 van 0,0036%. 

IC- en ziekenhuisbezetting

Professor Bo van der Rhee, verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit heeft de Nederlandse cijfers 

bestudeerd op de correlatie tussen positieve tests en ziekenhuisopnamen. Zijn bijdragen zijn te lezen in 

toegankelijke blogs. In een recente bijdrage onderbouwt Professor Bo van der Rhee zijn prognose voor de IC- 

en de ziekenhuis-bezetting. 

https://www.linkedin.com/pulse/correlatie-positieve-tests-en-ziekenhuisopnames-bo-van-der-rhee

Prognose voor de IC-bezetting

Per 19 oktober is de IC bezetting 379, nog steeds onder de voorspelling van de heer Diederik Gommers van 

28 september (per 12 oktober 400 – 700), maar deze is nog wel dagelijks aan het stijgen. De stijging is wel aan 

het stabiliseren of zelfs aan het dalen de laatste week, dus het lijkt er op dat we in fase 2 of 3 zitten. Dit zou er 

op kunnen duiden dat we op relatief korte termijn op het plateau kunnen komen, dus ik verwacht ongeveer nog 

een week (maximaal twee) van toename, om dan een plateau (fase 4) te bereiken rond de 500 (maximaal 600).

Prognose voor de ziekenhuis-bezetting

Ook de totale ziekenhuisbezetting is nog aan het stijgen, maar ook die stijging lijkt af te nemen. Er zijn tekenen 

van dat deze al in fase 3 zit, maar fase 2 is misschien nog niet helemaal voorbij. Ik vermoed dus ook hier dat we 

nog ongeveer een week (maximaal twee) van toename zullen zien, om dan een plateau (fase 4) te bereiken rond 

de 2200 (waarvan dus ongeveer 500 op de ICs, maximaal 2400 waarvan 600 op de ICs).”

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/

verkeerde-informatie-verspreidt-als-virus

https://www.linkedin.com/pulse/

voorspellingen-trilogie-komt-ten-einde-bo-van-der-rhee/

https://www.linkedin.com/pulse/hoe-staat-het-met-de-

voorspellingen-bo-van-der-rhee/?trackingId=grbVOMrIY5xnc

bcK7w7%2BpQ%3D%3D

https://www.linkedin.com/pulse/ik-wel-klaar-met-linkedin-

maar-nog-niet-mij-bo-van-der-rhee/?trackingId=z3SmVcAYq

EC7ZxyvuQbKJg%3D%3D
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Bijlage 3: Nevenschade en proportionaliteit
Professor Dr. M.C. Schippers (Erasmus Universiteit) heeft wetenschappelijke bijdragen geleverd over 

de impacts van coronabeleid op verschillende aspecten van de samenleving. Haar bijdragen gaan over 

proportionaliteit en nevenschade. Zij verzorgt de inleiding op deze bijdrage. 

Als hoogleraar gedrag en prestatie management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik een aantal 

wetenschappelijke artikelen geschreven over besluitvorming en gevolgen van de crisis. Wat opvalt is dat er 

weinig tot geen bewijs is dat de maatregelen om het virus in te dammen effectief zijn, wel overweldigend bewijs 

dat de maatregelen veel negatieve gevolgen hebben en zelfs nadelig zijn voor de volksgezondheid. De vraag 

werpt zich dan ook op waarom met deze maatregelen wordt doorgegaan, ondanks deze duidelijke uitkomsten 

en hier zelfs een Noodwet op gebaseerd wordt. 

Mijn wetenschappelijke artikelen heb ik (op persoonlijke titel) in veel media optredens gedeeld. Echter, tot 

op heden is hier weinig mee gedaan. Ik hoop dat u kennisneemt van mijn artikelen hierover. Hieronder een 

samenvatting van het belangrijkste artikel hierover.  

Voor het grotere goed? De verwoestende domino-effecten van de 
coronacrisis. 

Prof. Dr. M.C. Schippers 

Naarmate de coronacrisis langer duurt, wordt het duidelijk dat er veel negatieve neveneffecten zijn van de 

lockdown strategieën, die door vele landen toegepast worden. Een voorbeeld hiervan is dat veel maatregelen 

die tijdens de lockdown genomen worden, bedoeld om mensenlevens te sparen, paradoxaal genoeg de 
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natuurlijke afweer en levensdoel van mensen ondermijnen. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen. 

 

Dit leidt tot de paradoxale situatie dat het immuunsysteem en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van 

veel mensen ondermijnd wordt, ook van degenen die wij juist willen beschermen. Naar verwachting zullen de 

komende tijd zelfs honderden miljoenen sterven als gevolg van honger en uitgestelde medische behandelingen.  

Andere neveneffecten zijn: Financiële onzekerheid voor miljarden mensen, verminderde geestelijke en 

lichamelijke gezondheid en een toename van ongelijkheid. De gevolgen van de crisis, voor de economie en 

de gezondheid zullen onevenredig zwaar drukken op jongere werknemers, families met een laag inkomen en 

vrouwen en zullen zo bestaande ongelijkheden vergroten.  

Omdat de virusuitbraak en de berichtgeving daarover in de media, aanhoudende ongerustheid angst met 

zich meebrengen, zijn bijgeloof, cognitieve dissonantiereductie en samenzweringstheorieën manieren om 

betekenis te geven en deze angst te verminderen. Deze gedragspatronen kunnen tevens een rol spelen bij de 

beslissingen om de lockdown te blijven handhaven, zelfs als er geen bewijs is voor de effectiviteit van deze 

maatregelen. 

Uitgaande van theorieën zoals agnotologie (de manier waarop onwetendheid of twijfel over bepaalde 

onderwerpen wordt gecreëerd door middel van het op een bepaalde manier achterhouden of verstrekken van 

informatie), sociale invloed, bijgeloof, stress en coping-stijlen, streef ik ernaar om de sociale en gedragsmatige 

aspecten tijdens deze crisis te verklaren. Zowel de coronacrisis zelf als de daaruit voortvloeiende economische 

en (geestelijke) gezondheidscrisis zijn mondiale problemen en behoeven wellicht een mondiale oplossing. In de 

paper beschrijf ik een model waarin de oorzaken en gevolgen van lockdown gedragingen worden beschreven 

en ik suggereer als mogelijke oplossing een interventie om de negatieve psychologische effecten tegen te 

gaan, door middel van een therapeutische online interventie. Deze interventie beoogt mensen na te laten 

denken over levensdoelen en hoe deze te bereiken.  
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For the Greater Good? The Devastating Ripple 

Effects of the Covid-19 Crisis 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fpsyg.2020.577740/abstract 

From Shattered Goals to Meaning in Life: Life 

Crafting in Times of the COVID-19 Pandemic

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fpsyg.2020.577708/abstract 

Optimizing Decision-Making Processes in Times of 

Covid-19: Using Reflexivity to Counteract Information 

Processing Failures 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.

cfm?abstract_id=3599939 

Jinek 5 Oktober

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/530770/

Jinek.html

FvD Hoe zit het nu echt?

https://www.youtube.com/watch?v=ccmMsAZx-

ZE4&feature=youtu.be

FvD Journaal

https://www.youtube.com/watch?v=b8A7Khh5wnY&-

feature=youtu.be&t=610

MEED 

https://www.youtube.com/

watch?v=qAqb6Xd3oBE&feature=emb_logo 

Speech vrouwenmars 13 sept  

https://youtu.be/YdT06V2_dho 

I

nterview voorafgaand aan de vrouwenmars 

https://www.youtube.com/

watch?v=nNK0y45C9-M&feature=emb_logo 

 

Jay Uncensored 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwv2fb-SzCo 

Hoe zit het nu echt? FvD 

https://www.youtube.com/watch?v=ccmMsAZx-

ZE4&feature=youtu.be 

Op1 

https://www.npostart.nl/marle-

ne-van-der-kooi-en-michaela-schippers-over-een-

zame-ouderen-in-verpleeghuizen/12-06-2020/

POMS_BV_16195423 

Weltschmerz:

https://www.youtube.com/watch?v=xMtnE8moEKw

Massahysterie en groepsdenken 

https://www.youtube.com/watch?v=e3rCPv-IXHE 

Coronaparadox 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj9FPmvPMz0 

Corona sekte 

https://www.youtube.com/watch?v=qNO6oJeUn-U

 

Psychische gevangenis 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv4w7XAWETw

 

Speech verlangen naar normaal 

https://www.youtube.com/watch?v=B5WgR6pYmko 

Speech Malieveld 

https://www.youtube.com/watch?v=5ICFX6GEnQI 

 

Podcast en interview over paper Erasmus Magazine 

https://www.youtube.com/watch?v=SF5npe3E7l4

https://www.erasmusmagazine.nl/2020/07/02/

nederlands-coronabeleid-veroor-

zaakt-meer-leed-dan-het-voorkomt/ 

https://www.erasmusmagazine.nl/en/2020/07/02/

dutch-corona-policy-causes-more-suffe-

ring-than-it-prevents/

https://eindbazen.nl/podcast/181-michaela-schip-

pers-en-erwin-kompanje-alles-over-de-wetenschap-

pelijke-kant-van-het-coronavirus/ 

https://omarmdevrijheid.nu/ 

https://eindbazen.nl/podcast/181-michaela-schip-

pers-en-erwin-kompanje-alles-over-de-wetenschap-

pelijke-kant-van-het-coronavirus/



19

Bijlage 4: PCR test en vraagtekens bij kwaliteit 
en betrouwbaarheid
Graag verwijzen wij onder meer naar een artikel van Drs. Mario Ortiz Martinez in gesprek met Moleculair 

Geneticus Dr. Peter Borger, tevens expert of het gebied van PCR. Internationaal loopt er onderzoek naar 

de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze testmethode, welke een zeer voorname pijler is onder het huidige 

coronabeleid.

https://www.linkedin.com/pulse/falend-pcr-testbeleid-brandhaard-zelf-gecre%C3%ABerd-ortiz-martinez/ 

Vragen en antwoorden rond de PCR test samengevat: 
Hier is het probleem: we testen mensen op elke stam van het coronavirus. Niet specifiek voor COVID-19. Er zijn 

namelijk geen betrouwbare tests voor het specifieke COVID-19-virus. Er zijn ook geen betrouwbare instanties 

of mediakanalen voor het melden van aantallen werkelijke COVID-19-virusgevallen. Dit probleem moet op de 

eerste plaats worden aangepakt.

Elke actie en reactie op COVID-19 is gebaseerd op volledig gebrekkige gegevens en we kunnen simpelweg 

geen nauwkeurige beoordeling maken. Dit is waarom je hoort dat de meeste mensen met COVID-19 niet 

meer verschijnselen hebben dan verkoudheid/ griepachtige symptomen. Dat komt omdat de meeste 

Coronavirus-soorten niet meer veroorzaken dan verkoudheid/ griepachtige symptomen. De weinige echt 

nieuwe Coronavirus-gevallen hebben een slechtere ademhalingsreactie, maar hebben nog steeds een goed 

herstelpercentage, vooral bij mensen zonder verdere medische problemen.

De ‘gouden standaard’ voor het testen van COVID-19 zijn laboratoriumgeïsoleerde/ gezuiverde 

coronavirusdeeltjes die vrij zijn van verontreinigingen en deeltjes die op virussen lijken, maar waarvan niet is 

bewezen dat ze de oorzaak zijn van het syndroom dat bekend staat als COVID-19. Ze worden verkregen door 

gebruik te maken van de juiste virale isolatiemethoden en -controles (geen PCR die momenteel wordt gebruikt 

of serologie/ antilichaamtests die het virus niet als zodanig detecteren).

PCR neemt in feite een monster van uw cellen en vergroot het RNA om te zoeken naar ‘virale sequenties’, 

d.w.z. stukjes RNA van een bekend viraal genoom. PCR doet niets anders dan van iets kleins iets groots te 

maken maar zegt niets over of u ziek bent.

Het probleem is alleen dat de test niet werkt. Het maakt gebruik van ‘amplificatie’, wat betekent dat er een zeer 

kleine hoeveelheid RNA wordt genomen en dat het exponentieel groeit totdat het kan worden geanalyseerd.

Vanzelfsprekend zullen ook eventuele kleine verontreinigingen in het monster worden aangetroffen, wat kan 

leiden tot mogelijk grove fouten in de analyse. Bovendien wordt er uitsluitend gezocht naar gedeeltelijke virale 

sequenties, niet naar hele genomen; dus het identificeren van een enkele ziekteverwekker is bijna onmogelijk, 

zelfs als je de andere problemen negeert.

De Mickey Mouse-testkits die naar ziekenhuizen worden gestuurd, vertellen op zijn best analisten dat je een 

deeltje viraal RNA in je cellen hebt. Wat de meesten van ons overigens hebben. Het kan u vertellen dat de virale 

sequentie gerelateerd is aan een specifiek type virus – zeg de enorme familie van coronavirussen. Maar dat is 

alles. Het idee dat deze kits een specifiek virus zoals COVID-19 kunnen isoleren, is onzin.

En dat gaat niet eens in op het andere probleem: virale belasting. Met behulp van de PCR methode wordt een 

klein stukje RNA vergroot.
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Het heeft geen zin u te vertellen hoeveel virussen u heeft. De enige vraag die er echt toe doet als het gaat om 

het diagnosticeren van ziekte is of er de specifieke ziekteverwekker aanwezig is. In ieders systeem zitten een 

aantal virussen en de meesten zullen geen ziekte veroorzaken omdat de hoeveelheden te klein zijn. Om door 

een virus ziek te worden, heb je er veel van nodig, zeg maar een enorme hoeveelheid.

Maar PCR test de virale belasting niet en kan daarom niet bepalen of het u ziek maakt.

Als u zich ziek voelt en een PCR-test krijgt, dan kan willekeurig RNA-virus worden geïdentificeerd, zelfs als ze 

uw ziekte niet veroorzaken, wat tot een foute diagnose leidt.

En coronavirus komt ongelooflijk veel voor. Een groot percentage van de wereldbevolking zal in kleine 

hoeveelheden COVID-RNA in zich hebben, ook al zijn ze perfect gezond of ziek door een andere 

ziekteverwekker.
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PCR testen

https://www.cebm.net/covid-19/

pcr-positives-what-do-they-mean/

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/

coronavirus-testing.html

http://www.staopvoorvrijheid.nl/

corona-covid-19-pcr-test-onbetrouwbaar

https://www.mta-dialog.de/artikel/warn-

ung-vor-so-genannten-schnelltests-zum-nach-

weis-des-coronavirus.html

https://commonsensetv.nl/

brief-aan-aboutaleb-drs-mario-ortiz/

Engelse regering fraudeert met coronacijfers: 

https://commonsensetv.nl/

engelse-regering-fraudeert-met-coronacijfers/

https://theconversation.com/coronavirus-tests-are-

pretty-accurate-but-far-from-perfect-136671

Hele belangrijke van Café Weltschmerz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw

Arts in gesprek met Sven: 

https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q

In de bijsluiter staat vermeld dat deze niet geschikt 

is voor diagnose doeleinden maar uitsluitend voor 

onderzoeksdoeleinden: 

https://youtu.be/eD1gth-iplw?t=1195

Ook een leuke is de president John Magufuli van 

Tanzania was voormalig wetenschapper en die 

vertrouwde de PCR test niet erg.  

https://www.youtube.com/watch?v=j_hsI6Xpei8

Wybren van Haga krijgt eindelijk naar een maand 

antwoord over de PCR: 

https://www.youtube.com/watch?v=ROF5UNdfq8k

https://www.lc.nl/friesland/Microbiologen-maken-

gehakt-van-kritiek-op-coronatest-Willen-we-de-

Verenigde-Staten-achterna-25943764.html

https://www.spectator.co.uk/article/could-mass-tes-

ting-for-covid-19-do-more-harm-than-good-

https://www.nu.nl/coronavirus/6083599/aantal-posi-

tieve-tests-steeg-afgelopen-week-van-27485-naar-

43903-fors-meer-doden.html

https://www.linkedin.com/pulse/falend-pcr-testbe-

leid-brandhaard-zelf-gecre%C3%ABerd-ortiz-mar-

tinez
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Bijlage 5: Volksgezondheid   

De bijdrage van het artsen collectief. 

De corona crisis legt een vergrootglas op het zorgstelsel. Waar Nederland sinds de marktwerking in de zorg 

veel mooie investeringen heeft kunnen doen en vooruitgang heeft geboekt, hebben we een punt van efficiëntie 

bereikt in lijn met de vliegtuigen van EasyJet die op de minimale hoeveelheid brandstof trans-Atlantische 

vluchten maken. Dit terwijl het Outbreak management plan al jaren klaarlag en deze epidemie lang verwacht 

was.

 In 2016 en 2018 hebben we kunnen oefenen met zeer heftige griepseizoenen waar eveneens operaties werden 

afgeschaald en veel opvallend jonge mensen geraakt werden. Echter nooit eerder was het nodig om op het 

huidige niveau af te schalen als afgelopen maart. Los van de bezetting van 1400 IC-bedden (waar er in 2017 

nog standaard 1800 waren) en 5000 ziekenhuis bedden (op een totaal van 20.000) was het afschalen vooral 

nodig om ‘geschoolde handen aan het bed’ te krijgen, of te wel verpleegkundigen. Intramurale artsen hebben 

massaal thuis gezeten, evenals de zovele huisartspraktijken die gesloten zijn geweest vanuit het scenario dat 

het hier een ramp ‘betrof’. Het betreft echter geen Ebola. 

Daarmee zijn grondwet schendende maatregelen buiten proportioneel. Het overheidsbeleid, en daarmee het 

beleid van de publieke omroep, hebben de afgelopen maanden ingezet op angst om het volk te bewegen 

zich aan opgelegde maatregelen te houden. Dit is gelukt. Zelfs dusdanig dat een openlijk afgeraden en 

bekritiseerde handeling als het dragen van een niet-medisch mondmasker, massaal vanuit groepsdruk, 

opgevolgd wordt. We zijn beland in een angstpsychose. 

Deze angst is desastreus voor het afweersysteem. Chronische stress, slaapgebrek, verslechterde 

voedingspatronen en minder beweging maken een mens in korte tijd minder gezond. Daar komen nog bij 

vereenzaming en sociale distantie waarvan bewezen negatieve effecten bestaan op het menselijk lichaam. 

Al met al zou het niet vreemd zijn als een stuk meer mensen ziek worden het komende griepseizoen. Door 

Covid19, of welke andere seizoen griep dan ook. 

Dat kan beter. Uit deze effecten is ook af te leiden dat nabijheid, samen delen, buiten zijn, sporten, gezonde 

voeding, voldoende slaap en ontspanning, leiden tot een verbetering van de algehele gezondheid binnen 

afzienbare tijd. Covid19 raakt een specifieke kwetsbare groep. Niet de gehele bevolking is bevattelijk en, op 

basis van T-cel antistof studies zou het zo kunnen zijn dat al meer dan 30-60% van de bevolking immuniteit 

heeft opgebouwd. 

Wij stellen dan ook bijvoorbeeld het volgende voor:

Geen restricties meer opdragen aan de algehele samenleving. Kwetsbaren beter beschermen op basis van 

vrijwilligheid. En hiervoor gerichte advies gesprekken aanbieden. 

Beleid richten op het behouden van ziekenhuis capaciteit, door beleid dat zich er op richt om zo veel mogelijk 

mensen uit het ziekenhuis te houden, door;

Het afweersysteem versterken door wetenschappelijk bewezen effectieve maatregelen.

• Inzetten op het terug geven van vertrouwen in het eigen lichaam, vertrouwen in elkaar. Nabijheid 

stimuleren. Gezonde voeding en beweging stimuleren. Buiten zijn stimuleren. Therapieën die veilig zijn en 

mogelijk effectief breed inzetten vanuit onderzoeksopzetten in de eerste lijn. 

• Buiten geen afstandsmaatregelen. Binnen goed ventileren. Kwetsbaren op vrijwillige basis binnen een 

medisch mondmasker laten dragen. 
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De eerste lijn per direct actief betrekken om de mensen met een restrictief IC beleid buiten het ziekenhuis te 

verplegen. Personeel belonen om de zorgcapaciteit te verhogen. Actief inzetten om angst reductie om zo de 

veerkracht in het zorgpersoneel en de algehele bevolking terug te krijgen. Etcetera. 

De Piramide van Maslow in de war:
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Bijlage 6: Corona crisismanagement en 
democratie
Niet alleen de volksgezondheid heeft te kampen met het coronavirus, maar ook de democratie lijdt eronder. 

Onderzoek van Freedom House, een onafhankelijke Amerikaanse organisatie, stelt dat de pandemie zeker in 

80 landen wordt misbruikt door de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het indammen van persvrijheid 

of mensenrechten. ‘Een wereldwijde crisis van de democratie’, leest het. Ook Nederland kleurt rood, maar 

waarom wordt door de opstellers van het rapport niet expliciet uitgelegd. 

Het regenboogteam observeert wel een verharding in woordgebruik en communicatie van de overheid richting 

burgers in de aanpak van corona. De coronamaatregelen zijn vooralsnog vooral gericht op het bereiken 

van “succes” via gedragsaanpassing. Dat zorgt onherroepelijk voor polarisatie. Er wordt minder ingezet op 

vertrouwen op eigen kunnen, vanuit de gewonnen inzichten op verbeterde behandelmethoden (kortere ligtijd 

IC’s bijvoorbeeld), medicatie en preventie.

Een voorbeeld ter illustratie van zorgwekkende overheidscommunicatie was de lezen in de Telegraaf. De 

Telegraaf rapporteert op 20 oktober dat vanuit het Veiligheidsberaad gecommuniceerd wordt dat ook 

overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, onmiddellijk op de bon gaan. Een ander 

voorbeeld betreft de uitspraken van Minister Hugo de Jonge, zoals onder meer te lezen is op NU.nl. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/16063673/burge-

meesters-en-minister-sneller-boete-bij-corona-over-

tredingen 

https://www.nu.nl/coronavirus/6084484/de-jonge-

als-ggd-vraagt-op-je-kont-te-zitten-ga-je-op-je-kont-

zitten.html 

https://www.nu.nl/coronavirus/6052728/de-jonge-ge-

dwongen-quarantaine-in-nieuw-testbeleid-niet-uitge-

sloten.html

https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/democratie/

hoe-corona-misbruikt-wordt-om-de-democratie-af-

te-breken/ 

https://www.trouw.nl/nieuws/democratie-in-quaran-

taine-overleeft-de-rechtsstaat-corona~b5eb1703/

https://www.europa-nu.nl/id/vktljhn6cqiw/

democratie_en_rechtsstaat_eu_lidstaten

https://www.demorgen.be/nieuws/vn-waarschu-

wen-tegen-misbruik-corona-om-macht-uit-te-brei-

den~b327ca1f/

https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/

democracy-under-lockdown

https://edition.cnn.com/2020/10/02/world/free-

dom-house-covid-democracy-intl-hnk/index.html

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/

global-democracy-and-covid-19.pdf

https://theconversation.com/coronavirus-democra-

cy-is-the-missing-link-in-eu-recovery-plans-138442

https://www.eurotopics.net/en/237596/

covid-19-democracy-also-in-crisis

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf

https://www.politico.eu/article/democracy-in-criti-

cal-care-as-coronavirus-disrupts-governments/

https://foreignpolicy.com/2020/05/07/democra-

cy-pandemic-coronavirus-hungary-populism/

https://www.transparency.org/en/news/will-the-lega-

cy-of-covid-19-include-increased-authoritarianism#
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Bijlage 7: Aerogene verspreiding virus en 
verpleeghuizen
Verwijzing naar bijdrage regenboogteam met wetenschappelijke bronnen: 

https://www.linkedin.com/posts/unicovankooten_brief-regenboogteam-aan-tweede-kamer-activity-

6722940857600753664-N6Nf

Deze brief is separaat bijgesloten bij de email gericht aan u.
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Geachte mevrouw Arib,

 

 

Graag geven wij de Tweede Kamer het volgende advies mee: “Verzoek het Kabinet met spoed een 

inventarisatie te initiëren op de werking van ventilatiesystemen in de Nederlandse verpleeghuizen. Zijn deze 

systemen ingericht op het voorkomen van aerogene verspreiding van virussen, zoals het SARS-CoV-2 

virus?”  Ook roepen wij de Tweede Kamer op het bezoekrecht van geliefden aan hun ouderen woonachtig in 

verpleeghuizen te allen tijde te borgen. Sterven is als groeien, een menselijk proces waarbij in het laatste geval 

de zeggenschap over contact met naasten niet weggenomen mag worden van de ouderen. In eenzaamheid of 

afzondering sterven en niet deel kunnen nemen aan een oer menselijk proces van afscheid nemen is inhumaan 

en schadelijk voor de gezondheid van overledene en nabestaanden.

Veiligheid in verpleeghuizen op orde?

Het multidisciplinaire Regenboogteam maakt zich zorgen over de corona gerelateerde ontwikkelingen in 

verpleeghuizen. Zijn de ventilatiesystemen in deze zorginstellingen veilig en hoe verklaart de Tweede Kamer 

de clusterinfecties en clustersterfte met COVID-19? Wij veronderstellen dat de verpleeghuizen alle nu 

voorgeschreven maatregelen nauwgezet opvolgen én toch vinden er infecties met dodelijke afloop plaats. Het 

in de tijd opgebouwde wetenschappelijke fundament dat transmissie via aerosolen een rol speelt zien 

wij echter niet expliciet ingesloten in de waaier van coronamaatregelen.

Wij hebben op 1 oktober kennisgenomen van het kabinetsbesluit om 360 miljoen euro ter beschikking te stellen 

om scholen te helpen de noodzakelijke aanpassingen te plegen aan ventilatiesystemen. Dit op basis van de 

publicatie van een eerste inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De 

inwijding van het LCVS in augustus, de participatie van de scholen vanaf september en het besluit van het 

Kabinet op 1 oktober laat zien dat op vrij korte termijn op dit onderwerp maatschappelijk relevante vooruitgang 

kan worden geboekt.

Ter attentie van de Voorzitter, 
mevrouw Drs. Khadija Arib

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

5 oktober 2020
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De verpleeghuizen het meest kwetsbaar voor SARS-CoV-2

De ouderen in verpleeghuizen worden het hardst getroffen door het nieuwe coronavirus. Het is daarom zeer 

urgent om eenzelfde exercitie als bij scholen zo spoedig mogelijk door te voeren. In de verpleeghuizen zijn 

ongeveer 50% van alle mensen met COVID-19 gestorven. Dit met grote gevolgen voor de getroffenen, de 

families en het zorgpersoneel.

Het huidige bewijs over SARS-CoV-2 kent inmiddels een wetenschappelijk fundament voor aerosolen als een 

van de voorname routes van transmissie. In het ziekenhuis en de gezondheidszorg is ventilatie notabene een 

primaire bestrijdingsstrategie voor infectieziekten. Voorts kan erop gewezen worden dat het gelijkwaardige 

bewijs voor contact- en grote druppeltransmissie niet beschikbaar is, maar van meet af aan een onbewezen 

veronderstelling is geweest. 

Het kabinet lijkt het heft nu in eigen handen te nemen. Wij zijn hierdoor aangemoedigd de Tweede Kamer met 

klem te adviseren, bij het Kabinet erop aan te dringen deze urgente meting door te voeren in de verpleeghuizen 

en zo spoedig mogelijk aanpassingen door te voeren. Simultaan hieraan adviseren wij het hiermee samenhan-

gend bouwbesluit en overeenkomstige NEN- norm voor ventilatie onder de loep te nemen om maatregelen 

structureel door te voeren.

De bescherming van de meest kwetsbare ouderen verbetert door het veilig maken van de ventilatiesystemen. 

De ouderen en geliefden krijgen daardoor zekerheid op continuering van bezoekersrecht. Voor de meeste 

ouderen is contact met de familie het allerbelangrijkste. Het zorgpersoneel wordt door deze meer technische 

maatregelen ontlast en ondersteunt (zie volgende kopje). 

Aanvullend is ventilatie en daarmee frisse lucht, ook een eerste levensbehoefte voor welzijn in brede zin, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan concentratie, levensenergie en een opgewekt humeur. Nu ouderen als kwetsbare groep 

tijdens deze crisis veelal in de binnenruimten van de verpleeghuizen verblijven, zal er ook extra aandacht aan 

hun emotionele en mentale gesteldheid dienen te worden besteed, ten einde te voorkomen dat de neven- en 

gevolgschade van deze crisis een nog groter aantal slachtoffers eist. Frisse lucht, genoeg zuurstof, is daarvoor 

een randvoorwaarde. 

Arbowetgeving en preventie

Preventie staat in de Arbowet centraal. De werkgevers hebben een zorgplicht richting de werknemers 

en onderling overleg is de pijler om de best mogelijke bedrijfsgezondheidszorg te kunnen realiseren. Het 

Regenboogteam heeft kennisgenomen van de toegenomen werkdruk die op zorgpersoneel rust om enerzijds 

“het goede” te doen en anderzijds in de pas te lopen met alle corona maatregelen die op hen neerdalen. Het 

navrante van de huidige top-down aanpak is dat dit gevolgen heeft op het onderlinge overleg tussen directies 

en zorgpersoneel in verpleeghuizen. Zo staat het onderwerp aerogene verspreiding en de oplossing (verbe-

teren van ventilatiesystemen) op de radar van het zorgpersoneel, maar is dit zeer moeilijk bespreekbaar te 

maken van onderop. Mensen ervaren te weinig ruimte om zich uit te kunnen spreken in coronatijd. Waardevolle 

inbreng gaat daardoor verloren en de psychische druk neemt erdoor toe.

Op basis van bovenstaand is duidelijk dat ventilatie in verpleeghuizen de hoogste prioriteit heeft ten einde onze 

kwetsbare ouderen te kunnen beschermen en de zorg te kunnen ontlasten en ondersteunen.
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Regenboogteam

Het Regenboogteam is een multidisciplinaire formatie bestaande uit geëngageerde burgers uit alle lagen van 

de bevolking. Zo zijn er hoogleraren, artsen, ondernemers, docenten, enzovoorts aan verbonden. Het team 

zal overheid en publiek op verschillende thema’s van het coronabeleid gevraagd en ongevraagd van advies 

voorzien.

In de bijlage is een niet-limitatieve lijst van bronnen toegevoegd over de aerogene verspreiding van dit virus en 

het belang van goede ventilatie.
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Met Hoogachting,
Delegatie van het regenboogteam:

Alex van Koten, stripmaker

Alexander Verdouw, huisvader

Arvid Buit, leiderschapsexpert

A.W.K. van Kooten, psycholoog (vader Unico van Kooten)

Bob de Wit, hoogleraar Strategic Leadership

Bert Bosman, ondernemer

Carool Rijnierse, tekstschrijver 

Catharine Pijls, logopedist

Christine Fürst

Cor Baarda, EQfit trainer

Evelien Peeters, internist-endocrinoloog

Evert Bleijenberg, organisatiestrateeg, auteur en spreker

Evert de Blok, ondernemer

mr. Eveline van Dongen, jurist, coach en auteur

Frank Louwers, mede-eigenaar Dialooghuys

Floris van Woudenberg, ict-ondernemer

Hannah Visser, internist-infectioloog

Hedwig Peperkamp, jurist

Ilona Groen, rentmeester assistente

Ingrid Walrabenstein, senior adviseur en coach

Ira Helsloot, Professor of the politics of safety and security 

Jaap J. Dito, arts

Jan Hein Hoogstad, politiek filosoof en software architect

Joost Schouten, ondernemer

Maaike Riemersma De Feyter, Beleidsmedewerker onderzoek

Marc Heijmans, Creative strategy consultant in New ways of working 

Martin Idema, ict specialist

Martijn van Rooijen, ondernemer

Martin Voerknecht, huisarts

Maurice de Hond, sociaal-geograaf

Melchior Verbon, senior IBT docent Koninklijke Marechaussee en ondernemer

Michaéla Schippers, hoogleraar Behaviour and Performance Management

Predrag Vitkovic, beëdigd vertaler en adviseur gelijke behandeling

Remy Balistreri, historicus, docent geschiedenis en ondernemer

René Groot, testanalist

Saskia Sieverink, schrijver

Unico van Kooten, belangenbehartiger

Victor Angelier, softwaredeveloper

Willem Sorm, alleenstaande vader, ondernemer en hogeschooldocent
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Bronnen

Prof. Bob de Wit en Prof. Bo van der Rhee:

https://www.linkedin.com/pulse/

verwachte-oversterfte-2020-met-corona-bob-de-wit

Pubmed, type “aerosols” en “transmission”. 

Bekijk de ruime publicatielijst ook de RIVM 

publicatie uit 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.

gov/?term=aerosols+transmission

Superspread database inclusief Nederlandse 

voorbeelden:

https://medium.com/@codecodekoen/covid-19-su-

perspreading-events-database-4c0a7aa2342b

TNO, TU/e, VCCN, Royal HaskoningDHV: https://

www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4d-

168c3e68587afa2d76919dbc349c58.pdf

TNO: https://repository.tudelft.nl/view/tno/

uuid%3Afafae70f-7ff9-4c48-b8ac-e31bc5e03e4e

NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC7413047/

NEJM: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/

NEJMc2004973

Medrxiv: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/20

20.02.28.20029272v2

De inbreng van de heer Maurice de Hond : 

https://www.maurice.nl/2020/09/16/

grote-omslag-in-duitsland-en-de-vs-t-a-v-aerosolen/

https://www.maurice.nl/2020/10/02/we-moeten-er-

alles-aan-doen-om-de-scholen-open-te-kunnen-

houden/

CARO-CM: http://caro-cm.com/VBI_DELTAPLAN_

VENTILATIE_2020_PUBLIC.pdf

Time – waardevol overzicht: https://time.

com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/

Oxford Academy: https://academic.oup.com/cid/

advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798

Medscape: https://www.medscape.com/

viewarticle/934837?src=uc_mscpedt&faf=1#vp_1

Smitsonianmag: https://www.smithsonianmag.com/

science-nature/what-scientists-know-about-airbor-

ne-transmission-new-coronavirus-180975547/

Bijdrage van de heer Frank Ploegman: https://www.

linkedin.com/posts/frankploegman_influenza-airbor-

ne-corona-activity-6697126282821435392-e52O

Jamanetwork: https://jamanetwork.com/journals/

jama/article-abstract/251819

Cidrap: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspec-

tive/2018/01/study-confirms-flu-likely-spreads-aero-

sols-not-just-coughs-sneezes

Landen als de VS, Japan, Duitsland, België en 

Spanje maken officieel werk van goede ventilatie 

ter voorkoming van aerogene verspreiding van het 

coronavirus via aerosolen in de binnenruimten. Dit 

voorkomt onrust en helpt bedrijven en organisaties te 

investeren op basis van leiderschap van de nationale 

overheid.   

België: 

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwer-

pen/63125-2020-08-11-ventilatie-in-strijd-tegen-

corona   

Duitsland: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/

medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_

sars-cov-2_0.pdf

https://www.umweltbundesamt.de/themen/

gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/

innenraumluft/infektioese-aerosole-in-innenraeu-

men#wie-entstehen-aerosole-die-sars-cov-2-vi-

ren-enthalten-   
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-

und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/

AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6   

Spanje en ventilatievoorschriften (update 22 juni): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu-

blica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/

Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.

pdf   

Californië: https://www.cnbc.com/2020/06/29/

malls-in-new-york-state-will-require-air-conditioning-

systems-that-filter-the-coronavirus-gov-cuomo-says.

html

New York: https://www.forbes.com/sites/daniel-

cassady/2020/08/25/nyc-to-inspect-ventilation-

systems-in-every-classroom-ahead-of-new-school-

year/#efb4b5f3383a

USA Homeland Security:

https://www.dhs.gov/science-and-technology/

sars-airborne-calculator

Japanse RIVM (CDC): 

https://youtu.be/jhM9Zt5tZjY


