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30.04.2023 p.171: informatie over een nieuwe omicronvariant XBB.1.16 (Arcturus); XBB.1.16 verdringt XBB.1.5 maar 
de verschijnselen en ernst zijn vergelijkbaar. 

22.04.2023 p.65-66: uitgebreid aandacht voor een review in een vooraanstaand tijdschrift over long covid met een 
kritisch commentaar.

20.04.2023 p.223: de situatie in Nederland is gunstig: het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen neemt 
langzaam verder af; de vraag is of dit zo blijft als de immuniteit in de bevolking het komende half jaar langzaam zal 
afnemen.

19.03.2023 p.169: Informatie over de nieuwe omicronvarianten XBB.1.9 en XBB.1.9.1. De laatste is wereldwijd aan 
een opmars bezig, mogelijk is covid-19 door XBB.1.9.1 iets ernstiger dan door eerdere varianten, maar veel is nog 
onduidelijk. Er moet serieus rekening mee worden gehouden dat XBB.1.9.1 weleens de vervelendste omicronvariant tot 
nu toe kan zijn. De afnemende immuniteit - er zijn geen plannen voor hervaccinaties - zal daar zeker ook geen goed aan 
doen. 

12.03.2023 p.222: Het kabinet heeft alle coronamaatregelen formeel afgeschaft. Variant XBB1.5 is nu verantwoordelijk 
voor de helft van covid-19, overigens zonder zichtbaar effect op de ernst van covid-19. Het aantal ziekenhuisopnames 
voor covid-19 neemt langzaam af. Hetzelfde geldt voor het aantal virusdeeltjes in rioolwater. Met het voorjaar op 
komst, is het te verwachten dat de getallen verder zullen verbeteren. Het enige dat roet in het eten zou kunnen 
gooien, zou een nieuwe vervelende virusvariant zijn.

04.03.2023 p.222: Situatie op 4 maart 2023: veel zieken (covid-19, griep, RSV); de verspreiding van het coronavirus 
neemt langzaam toe. Waarschijnlijk is de opgebouwde groepsimmuniteit voldoende om calamiteiten te voorkomen. 

24.02.2023 p.221: Op 22 februari 2023 heeft het RIVM een 16 pagina's tellend advies over covid-19 gestuurd aan het 
ministerie van VWS. In een samenvatting wordt met wollige taal aangegeven dat het OMT adviseert om de laatste 
covid-19-specifieke maatregelen te laten vervallen. Nu is de minister aan de beurt om zo'n besluit daadwerkelijk te 
nemen.

16.02.2023 p.169: informatie over omicronvariant XBF: besmettelijker dan eerdere varianten maar niet ernstiger.

15.02.2023 p.221: Variant XBB heeft nu ook in Nederland vaste voet aan de grond gekregen maar de impact van deze 
en andere verschuivingen in de relatieve bijdrage bij infecties van de diverse varianten is tot nu toe nihil.

25.01.2023 p.220: de situatie in Nederland op 25 januari 2023: nog veel zieken door infecties met het coronavirus 
maar ook door het griepvirus en RSV.  Het aantal ziekenhuisopnames neemt desondanks verder af. Over 2022 was er 
na het eerste kwartaal een oversterfte van 9,3%, mogelijk een gevolg van uitgestelde zorg bij kwetsbare personen 
met langdurige zorg en vooral bij mensen onder de 50 jaar.

10.01.2023 p.168 en p.220: informatie over de omicronvariant XXB.1.5 (p.168) en de situatie in Nederland (p.220). 

03.01.2023 p.219: Situatie in Nederland op 3 januari 2023 is stabiel.

03.12.2022 p.218: Ondanks dat het aantal virusdeeltjes in rioolwater in november 2022 geen verandering laat zien, 
neemt het aantal ziekenhuisopnames toch heel langzaam af. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een goede weerstand 
tegen coronavarianten in de bevolking dankzij de herhaalde vaccinaties. 

24.11.2022 p.217: Omicronvarianten BQ.1 en BF.7 veroorzaken nu meer dan de helft van het aantal gevallen van 
covid-19. Dit heeft echter geen nadelig effect op het aantal ziekenhuisopnamen. De zoveelste golf is tot nu toe dus 
uitgebleven dit najaar.

12.11.2022 p.215: In de laatste week van oktober 2022 was er een sterke opkomst van BQ.1 en BF.7. Samen 
veroorzaakten ze bijna de helft van het aantal besmettingen wat suggereert dat ze besmettelijker zijn dan BA.5.  
Desondanks is het aantal ziekenhuis/IC-opnames de week erna verder gedaald. Dit betekent dat de ziekte door BQ.1 
en BF.7 niet ernstiger is dan door BA.5 en eerdere varianten.

31.08.2022 p.62: In een Nederlandse studie werd onderzocht hoe vaak mensen die covid-19 hebben gehad, 90-150 
dagen later nog klachten hadden en welke. 

25.06.2022 p.73: Retraction Watch heeft bekendgemaakt dat het zoveelste artikel (meer dan 10) over ivermectine 
door het betreffende tijdschrift is teruggetrokken omdat er ernstige twijfels zijn ontstaan aan de wetenschappelijke 
betrouwbaarheid of dat er duidelijk sprake is van flessentrekkerij.

05.05.2022 p.119: De bescherming tegen ernstige ziekte en bewezen infectie na een 4e dosis met het BNT162b2-vaccin 
(Pfizer/BioNTech) was duidelijk beter dan na 3 doses. De bescherming tegen ernstige ziekte nam niet af in de 6 weken 
na de 4e dosis. De bescherming tegen infectie nam echter wél af vanaf 4 weken na de 4e dosis.

_________________________________________
Klik op een tekst hierboven om er naar toe te gaan.*  
* Omdat soms pagina’s worden tussengevoegd, kan het werkelijke paginanummer iets hoger zijn.
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Dit overzicht is een poging om informatie uit de weten-
schappelijke literatuur over covid-19 en SARS-CoV-2 
op een objectieve en kritische manier weer te geven. 
Dit laatste is nodig omdat veel publicaties niet aan 
basale wetenschappelijke eisen voldoen, bijv. omdat de 
studie-opzet niet deugt of dat de conclusies die worden 
getrokken niet volgen uit het onderzoek. 

Het is opvallend hoe vaak artikelen over covid-19 en 
SARS-CoV-2 na publicatie zijn teruggetrokken, niet
alleen wegens onbenulligheid maar ook door flessen-
trekkerij van de auteurs. Dit gebeurt niet alleen bij 
tijdschriften met een dubieuze reputatie maar ook bij 
gezaghebbende tijdschriften zoals de New England 
Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Internal 
Medicine en PLoS One.  
 
Publicaties die zijn teruggetrokken worden daarna toch 
nog vaak geciteerd en gebruikt in andere publicaties, 
een enorme bron van vervuiling van de literatuur.  

Een beroemd voorbeeld uit het verleden is dat van 
de gastro-enteroloog Andrew Wakefield over een 
frauduleuze claim van een verband tussen BMR-
vaccinatie* en autisme (zie Bijlage 18). En vaccinatie 
is nog steeds een actueel thema in de breinen van 
complotdenkers.
* BMR: Bof, Mazelen, Rode hond

Twee voorbeelden van publicaties van mei 2020 in 
The Lancet en New England Journal of Medicine over 
covid-19 die i.v.m. fraude zijn teruggetrokken, worden 
ook beschreven in Bijlage 18. 

Teruggetrokken publicaties zijn in bijv. Pubmed te 
traceren door naast het trefwoord COVID-19 of SARS-
CoV-2 de woorden RETRACTED, RETRACTION of 
WITHDRAWN toe te voegen. 

Voorwoord
Op 16 januari 2021 waren ruwweg 50 publicaties over  
covid-19 teruggetrokken maar waarschijnlijk zullen er 
nog veel volgen.  

Een ander probleem bij de huidige (gelukkig) brede 
toegankelijkheid van de wetenschappelijke literatuur is 
dat voor elk standpunt, hoe absurd ook, door iedereen 
"wetenschappelijke" publicaties zijn te vinden die 
dit steunen, het bekende cherry picking.  Je hebt een 
mening, zoekt de literatuur op die daarbij past en je 
draait de volgorde om: je hebt literatuur gevonden 
en die steunt ... jawel je mening. Conclusie: het staat 
in de literatuur en is dus waar ....  Niet dus!   Op 
sociale media, en helaas niet alleen daar, wordt deze 
benadering nogal eens gebruikt. 

Een aantal onderwerpen, bijv. die met tegenstrijdige 
informatie, heb ik daarom voorzien van commentaar 
met mijn eigen interpretatie. Dit maakt duidelijk dat 
dit mijn interpretatie van de informatie is.     

Er verschijnen dagelijks nieuwe wetenschappelijke 
artikelen, reden waarom dit overzicht ook regelmatig 
zal worden gewijzigd en aangevuld om up-to-date te 
blijven.

Iedereen mag het overzicht aan anderen doorgeven, 
met één verzoek: geef onderstaande link door en niet 
het pdf-bestand zelf zodat iedereen dan steeds over de 
meest recente versie beschikt: 

Joop P van de Merwe
https://www.jpvandemerwe.nl/corona

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.jpvandemerwe.nl/corona
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90% CI 90% confidence interval
 90% betrouwbaarheidsinterval

95% CI 95% confidence interval     
 95% betrouwbaarheidsinterval

ACE angiotensine-converting enzyme
 ACE2 is de belangrijkste, maar niet de enige,
 receptor bij de mens voor het SARS-CoV-2-virus

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 Een onafhankelijke autoriteit voor regulering van
  de kwaliteit, werking en veiligheid van medicijnen.  
 Ze doet dit in samenwerking met patiënten, artsen,  
 apothekers en wetenschappers. Het Ministerie van  
 VWS is verantwoordelijk.

CDC Centers for Disease Control and Prevention (VS)

clade  een groep virussen die afstammen van een 
 gemeenschappelijk "vooroudervirus" plus die
 voorouder zelf

CHMP  Committee for Medical Products for Human   
 use: geneesmiddelencommissie van de EMA

COPD chronic obstructive pulmonary disease

CT computed tomography
 
DNA desoxyribonucleid acid 
 de drager van de genetische informatie van 
 veel organismen; zie ook RNA

EC Europese Commissie 
 Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie

ECDC European Centre for Disease Prevention and   
 Control 

EMA European Medicines Agency
 Het Europese agentschap dat de Europese   
 Commissie adviseert over de toelating van   
 geneesmiddelen.

EU Europese Unie  

EUA Emergency Use Authorization
 Toestemming om een geneesmiddel als nood- 
 maatregel toe te laten vóor de officiële goedkeuring 

FDA Food and Drug Association
 Het agentschap in de VS die de kwaliteit van   
 voedsel en geneesmiddelen controleert

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

MRI magnetic resonance imaging 

NIH National Institute of Health (VS)

NIAID National Institute of Allergy and Infectious   
 Diseases (Directeur: Anthony Fauci)
 Een Amerikaanse overheidsorganisatie die adviseert, 
 coördineert en controleert op het gebied van   
 infectieziekten, vaccins, en allergieën

Gebruikte afkortingen

NOS Nederlandse Omroep Stichting

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking
 en Ontwikkeling 

OMT Outbreak Management Team
 Een commissie van het RIVM voor (medisch)
 advies aan de overheid

OR  Odds Ratio. 
 Een maat voor hoeveel keer een ziekte waarschijn-
 lijker is bij iemand mét een bepaalde eigenschap in  
 vergelijking met iemand zonder die eigenschap

PHE Public Health England
 Een organisatie van de Britse regering,   
 vergelijkbaar met de Nederlandse RIVM

PM particulate matter 
 Fijnstof; het getal erachter is de deeltjesgrootte 
	 in	μm,	bijv.	PM2,5 ;		deeltjes	<10	μm	worden	als	
	 fijnstof	beschouwd

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 een dienst van het ministerie van VWS

RNA ribonucleid acid 

RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction
 ook: real time polymerase chain reaction 

UK United Kingdom (Groot-Brittannië)

USA United States of America ("Amerika")
US Verenigde Staten van America

viral load het aantal virusdeeltjes in een bepaald volume 
 vloeistof, bijv. bloed of speeksel

virulentie het ziekmakend vermogen van bijv. een 
 virus of bacterie

VITT vaccine-induced immune thrombotic   
 thrombocytopenia
 de combinatie van trombosen en te weinig bloed- 
 plaatjes na vaccinatie (tegen covid-19)

VK Verenigd Koninkrijk 
 United Kingdom, is Groot-Brittannië 

VS United States of America ("Amerika")
 Verenigde Staten van America

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)

WHO World Health Organization
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Coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte covid-19
Joop P. van de Merwe *

Figuur 1.1 A: 3D-model van SARS-CoV-2; B: schematische weergave; C: detail van het S-eiwit (spike) dat een centrale 
rol speelt bij de infectie. S1 en S2 zijn subunits van het S-eiwit. RBD is het receptor-binding domain. Zie verder in de 
tekst voor uitleg over het S-eiwit. De gelijkenis van het virus met een krans is de achtergrond van de naam coronavirus. 
Bron:  A: CDC, VS;  C: Shang et al 144

S eiwit

M eiwit

E eiwit

A. C.B.

_______________
* 1 nm = 1 miljoenste mm; 120 nm = 0,12 mm

1 SARS-COV-2 EN 
COVID-19

1. Inleiding

Coronavirussen komen voor bij mensen, zoogdieren en 
vogels en kunnen veel verschillende ziekten veroor-
zaken.  Het zijn zgn. enkelstrengs-RNA-virussen en 
danken hun naam aan de gelijkenis met een krans (zie 
fig. 1.1).  De diameter is ongeveer 120 nm.*

Coronavirussen werden voor het eerst beschreven 
in 1966.1  Ze zijn samen met rhinovirussen en 
adenovirussen de belangrijkste oorzaken van de “ge-
wone” verkoudheid. 178,350  
Het coronavirus dat in 2019 de huidige pandemie 
veroorzaakte, was daarvoor onbekend. Het virus 
werd aanvankelijk 2019-nCoV genoemd en kreeg 
daarna de naam SARS-CoV-2. Deze naam verwijst 
naar de belangrijkste afwijking die het bij mensen kan 
veroorzaken, een ernstige pneumonie (longontsteking). 
SARS is een afkorting van Severe Acute Respiratory 

Syndrome (ernstig acuut ademhalingssyndroom), CoV 
van coronavirus en de 2 geeft aan dat dit het tweede 
coronovirus is dat SARS kan veroorzaken.  De ziekte die 
het kan veroorzaken heet covid-19, een afkorting van 
Corona Virus Disease 2019.
SARS-CoV-2 kan ook onstekingen van andere organen 
geven zoals maag, darmen, hart, lever, nieren en
mogelijk hersenen, al dan niet samen met luchtweg-
verschijnselen. 
Zie ook Bijlage 13 over coronavirussen.
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Virussen: dood of leven

Sommige wetenschappers vinden dat virussen niet 
leven omdat ze zich alleen kunnen vermenigvuldigen 
in een levende cel van mens, dier, plant of bacterie*. 
Andere vinden dat virussen wél leven omdat ze over 
genetisch materiaal (DNA of RNA) beschikken. Al naar 
gelang de gebruikte definitie, spreekt men van actief of 
levend virus als het zich kan vermenigvuldigen of van 
inactief of dood virus als het  dat niet kan. 
Virussen kunnen in het laboratorium ook verzwakt 
worden.
Ze kunnen zich dan nog wel vermenigvuldigen maar 
geen ziekte meer veroorzaken. Verzwakte virussen 
worden gebruikt om mensen of dieren immuun te 
maken voor de niet-verzwakte versie van het virus 
omdat de afweer (bijv. antistoffen) tegen het verzwakte 
virus dan ook beschermt tegen het niet-verzwakte virus. 
Ze worden nu ook gebruikt in vaccins tegen covid-19 
door in zo'n verzwakt virus de genetische code in te 
brengen voor bijv. delen van het spike-eiwit.  
________________
* Virussen van bacteriën worden bacteriofagen of kortweg 
fagen genoemd. Fagen kunnen bepaalde bacteriën resistent 
maken tegen antibiotica maar andere weer doden.

De derde epidemie door coronavirussen

SARS-CoV-2 is, naast de vier coronavirussen die alleen 
verkoudheid veroorzaken, het derde virus in deze groep 
dat ernstige en soms dodelijke longproblemen kan 
veroorzaken. Eerdere epidemieën waren SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) en MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome).

SARS 
De eerste SARS-epidemie begon eind 2002 en duurde 
tot juli 2003. Ruim 8000 mensen werden ziek waarvan 
10% overleed. Na 2004 zijn er geen nieuwe gevallen 
gemeld en lijkt het virus te zijn verdwenen.

MERS
De uitbraak van MERS begon in 2012 in Saoedi-Arabië 
bij een 60-jarige man met een ernstige pneumonie 
waaraan hij overleed.  Tot 2016 werden 1800 patiënten 
geregistreerd waarvan eenderde overleed. Het virus 
circuleert nog steeds in het Midden-Oosten.2,3

Vleermuizen zijn het natuurlijke reservoir van beide 
virussen (SARS-CoV en MERS-CoV).  Via resp. de 
civetkat en de dromedaris hebben ze de mens besmet.

> Waar komt het nieuwe virus vandaan?
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Waar komt het nieuwe virus vandaan?

In december 2019 kregen zo'n 40 mensen in Wuhan in de 
Chinese provincie Hubei een ernstige pneumonie zonder 
bekende oorzaak. 55% van hen had een link met de locale 
vismarkt. Hier werden ook levende dieren voor consump-
tie  verkocht, zoals pangolins (schubdieren), pluimvee, 
vleermuizen, marmotten, slangen en vogels.4,5,94,99  

Op 7 januari 2020 werd bij hen een onbekend virus 
geï�soleerd, dat nu bekend staat onder de naam SARS-
CoV-2. Genetisch onderzoek ervan toonde aan dat de 
meest waarschijnlijke bron het schubdier of vleermuis 
is. Hiermee werd covid-19 de derde zoönose door een 
coronavirus. Bij een zoönose springt de verwekker 
over van dier op mens, waarna mensen elkaar besmet-
ten. Het virus bleek al op 1 december 2019 van mens-
op-mens te zijn overgegaan.99

Van de eerste patiënten had weliswaar 55% een link 
met de locale vismarkt, maar 45% dus niet.189  De vraag 
is dan ook of er voor de uitbraak op de vismarkt in 
Wuhan al een zoönotische passage naar de mens is 
geweest.190

Virussen van 6 patiënten die contact hadden gehad met 
de vismarkt, vielen allen in éen clade*.190  Het virus van 
3 patiënten waarvan de diagnose in dezelfde periode 
was gesteld en die geen contact met de vismarkt hadden 
gehad, vielen in een andere clade. Deze clades,194 zijn 
afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder rond 
1 november 2019 194 en hebben zich in december 2019 
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld in Wuhan.190

_________________
* het grootste deel van het genetisch materiaal van het 
virus is stabiel maar op basis van kleine variaties (mutaties) 
worden er groepen nakomelingen onderscheiden, zgn. 
clades; in het algemeen is een clade een groep organismen 
die alle afstammen van een bepaalde gemeenschappelijke 
voorouder plus die voorouder zelf

Zie verder bij SARS-CoV-2 en mutaties

SARS-CoV-2: het begin

SARS-CoV-2 bleek achteraf al op 1 december 2019 te 
zijn overgedragen van mens-op-mens.99  Zie ook kader 
rechtsonder. Op 13 januari 2020 werd de eerste patiënt 
vastgesteld in Thailand en 3 dagen later in Japan. In 
de week 20-27 januari 2020 is er een exponentiële 
stijging van het aantal ziektegevallen, zowel binnen als 
buiten China, met alle kenmerken van een epidemie. 
Toch duurt het nog tot 11 maart 2020 voordat de WHO 
verklaart dat er sprake is van een pandemie.101 
Door de explosieve stijging van het aantal ziekte-
gevallen noemt de WHO op 13 maart 2020 Europa het 
nieuwe centrum van de pandemie.101 Op 27 maart werd 
dat de VS en op 23 mei 2020 Latijns-Amerika.
--------------------------------------------------
Zie ook Bijlage 24: Matt Ridley. The covid lab leak theory 
just got even stronger.

Eerste diagnose covid-19 per land, op datum 
bron: Wikipedia

China  01.12.2019
Frankrijk 27.12.2019*
 24.01.2020
Thailand 13.01.2020
Japan 16.01.2020
VS 23.01.2020
Duitsland  27.01.2020
Italië 31.01.2020
UK 31.01.2020
Spanje  31.01.2020
Rusland 31.01.2020
Zweden  31.01.2020
België 03.02.2020
Kroatië 25.02.2020
Oostenrijk  25.02.2020
Zwitserland 25.02.2020
Noorwegen 26.02.2020
Roemenië 26.02.2020
Denemarken 27.02.2020
Estland  27.02.2020
Nederland  27.02.2020
Noord-Ierland 27.02.2020
Griekenland 28.02.2020
IJsland 28.02.2020

Litouwen 28.02.2020
Wit-Rusland 28.02.2020
Finland  29.02.2020
Ierland  29.02.2020
Monaco  29.02.2020
Luxemburg 29.02.2020
Tsjechië 01.03.2020
Letland 02.03.2020
Portugal  02.03.2020
Oekraïne 03.03.2020
Hongarije 04.03.2020
Polen 04.03.2020
Slovenië 04.03.2020
Servië 06.03.2020
Vaticaanstad 06.03.2020
Malta 07.03.2020
Bulgarije 08.03.2020
Moldavië 08.03.2020
Albanië 09.03.2020
Cyprus 09.03.2020
Turkije 11.03.2020
Groenland  16.03.2020

* diagnose achteraf ong. mei 2020 

Eerste geval van covid-19
[toegevoegd 21 november 2021] 

Worobey 548, een vooraanstaand onderzoeker naar 
bronnen van virusinfecties, heeft op 18 november 2021 
gepubliceerd dat het geografische patroon van de eerste 
ziektegevallen de hypothese steunt dat het virus afkomstig 
is van een geïnfecteerd dier op de Huanan Seafood 
Market. Mogelijk speelt de raccoon dog (wasbeerhond) 
hier een rol (niet te verwarren met de wasbeer).
Hij concludeert ook dat de eerste patiënt waarvan bekend 
is door het virus ziek te zijn geworden, een visverkoopster 
op deze markt was. Ze kreeg symptomen op 11 december 
2019.
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Figuur 2.1. Schematische voorstelling van de mogelijke 
gevolgen van een besmetting: veel mensen worden 
besmet (blauw),  waarvan een deel een infectie 
doormaakt (geel); daarvan wordt een kleiner deel ziek 
(oranje) en een nog kleiner deel overlijdt (rood). 
↑: volgende stap   ↑: geen volgende stap    

2. infectie

4. overlijden

3. infectieziekte

1. besmetting
↑of ↑

↑of ↑

↑of ↑

Bij infectieziekten kunnen 3 fasen worden 
onderscheiden: besmetting, infectie en infectieziekte.  
Veel gebruikte definities zijn:

Besmetting: het verplaatsen van iets schadelijks, bijv. 
een virus, van de ene plek naar de andere, bijv. de 
neusholte.

Infectie: het verspreiden en vermenigvuldigen van een 
(micro-)organisme of virus in een levend wezen. Veel 
infecties verlopen zonder dat ze worden opgemerkt.

Infectieziekte: ziekte die ontstaan is door een infectie 
Niet elke besmetting leidt tot een infectie en niet elke 
infectie leidt tot een infectieziekte (fig. 2.1). 

In de literatuur wordt regelmatig gesproken over dat het 
virus al dan niet infectieus is. Dit is een onlogisch begrip 
omdat het geen eigenschap van het virus alleen is maar 
mede wordt bepaald door de reactie van de met het 
virus besmette persoon. Feitelijk wordt met het begrip 
infectieus virus bedoeld dat het virus de potentie heeft 
om na besmetting van een persoon bij die persoon een 
infectie te veroorzaken. 

Besmetting gebeurt als - in dit geval - het SARS-CoV-2 
op het slijmvlies van neus, mond of ogen terechtkomt. 
Besmettingen kunnen verlopen via contact, (grote)
druppels of aerosols (zgn. airborne). 

2 BESMETTING
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Besmetting via de lucht (airborne besmetting)

Bij airborne besmettingen worden 3 categorieën onder-
scheiden: obligaat, preferentieel en 
opportunistisch.187   

Obligate airborne infecties worden alleen door aerosols 
overgebracht en het klassieke voorbeeld is tuberculose. 

Preferentiële airborne infecties zoals waterpokken en 
mazelen, kunnen langs vele wegen worden overge-
bracht maar vooral door aerosols. 

Bij opportunistische airborne infecties vindt besmetting 
typisch langs andere wegen plaats maar onder gunsti-
ge omstandigheden, zoals bij aerosol-veroorzakende 
medische procedures zoals intubatie, kan besmetting 
plaatsvinden. Voorbeelden zijn influenza en SARS-
CoV-1.  Ziekten in deze categorie kunnen gewoonlijk 
worden voorkomen door druppels en 
contacten te vermijden.187   

SARS-CoV-2 op besmette voorwerpen

Na besmetting van voorwerpen is het virus aantoonbaar 
tot de aangegeven duur.36  Dit betekent niet automatisch 
dat de virusdeeltjes nog infecties kunnen veroorzaken*.

voorwerp  na besmetting aantoonbaar gedurende
aerosols ≥3 uur
koper*  4 uur
karton*  24 uur
plastic  ≥2-3 dagen
roestvast staal  ≥2-3 dagen

Zie ook de paragraaf Besmetting met SARS-CoV-2 via voor-
werpen verderop in dit hoofdstuk.

Besmetting via contact

Het contact kan direct met een besmet persoon zijn 
of indirect via een voorwerp. Contactbesmettingen 
verlopen via aanraking(en).  

Huid
Hirose et al 345 onderzochten de stabiliteit van SARS-
CoV-2 en het influenza A virus (IAv) op de huid.  De 
virussen werden gemengd met kweekmedium of slijm 
van de bovenste luchtweg. Beide virussen werden 
sneller geinactiveerd op de huid dan op RVS, glas of 
plastic. SARS-CoV-2 bleef 9 uur actief en IAv 1,8 uur.
Beide virussen werden binnen 15 sec volledig 
geï�nactiveerd door behandeling van de huid met 
ethanol.
SARS-CoV-2 blijft op de huid 9 uur actief, veel langer dan 
het IAv.   Huidcontact is dus een belangrijke risicofactor 
voor het overdragen van het virus en onderstreept het 
belang van handen wassen. Dit is ook relevant voor het 
juiste gebruik van mondkapjes. 
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Figuur 2.3. Grote druppels slaan vlak bij de bron neer 
maar kleine druppels verplaatsen zich in binnenruimten 
tientallen meters via de lucht.102

Bron: Morawska en Cao  102

tigheid, zonnestraling en eigenschappen van het virus.  
De besmettelijkheid van virussen in aerosols is verder 
afhankelijk van de afmeting en aantal virussen.  Hoe 
kleiner de deeltjes in de aerosols, des te dieper ze bij 
inademing in de longen neerslaan. 

De verspreiding van virus wordt mede bepaald door het 
stadium van de infectie bij de bron en of deze sympto-
matisch of asymptomatisch is. Het aantal virussen in 
de bovenste luchtweg is het grootst net voor en bij het 
begin van de symptomen. 
_____________
*  1 μm = 0,001 mm; 1 nm = 0,001 μm
 kleine druppels worden meestal gedefinieerd als 
 druppels die kleiner zijn dan 5 μm maar soms wordt  
 een grens van 10 μm gehanteerd

Binnenruimten

Als een geï�nfecteerd persoon druppels uitademt in een 
ruimte met lage relatieve vochtigheid (RV), gaan de 
druppels verdampen.  
In ruimten met een hoge RV neemt de grootte van 
druppels juist toe door een hygroscopisch effect. 304

Ahlawat et al 302 noemt 3 scenarios waarin de RV 
de besmettelijkheid van virussen in binnenruimten 
beï�nvloedt:

1.  het lot van het virus in de druppel of aerosol

2. “overleving” of inactivatie van het virus op 
 oppervlakten 

3. de rol van droge binnenlucht bij de airborne 
 besmetting met virussen 

Invloed van het klimaat op de virusverspreiding
 
Van 30 Chinese provinciale hoofdsteden werd het 
aantal nieuwe covid-19-patiënten vergeleken met 
meteorologische factoren (tussen haakjes het gemeten 
bereik) zoals de gemiddelde temperatuur (min 13,90-
19,73 oC), dagelijkse temperatuur range (4,03-15,20 
oC), absolute luchtvochtigheid (0,70-10,07 g/m3) en een 
migratie-index.79  
De verspreiding van het virus bleek te worden 
bevorderd door lage temperatuur, geringe 
dagelijke temperatuurschommelingen en een lage 
luchtvochtigheid. Wintersportweer biedt het virus dus 
ideale omstandigheden voor verspreiding, nog los van 
de après-ski. 

> Het lot van het virus in de druppel of aerosol

Figuur 2.2 Door hoesten worden druppels met een  
grootte van 2 tot 1000 mm de omgeving ingeschoten 
(NB: de horizontale as heeft een logaritmische schaal). 
Bron: Duguid  et al  306,304
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Besmetting via druppels en aerosols

Besmettingen gaan via de lucht met - in het geval van 
covid-19 - virusbevattende druppels en aerosolen.  Door 
hoesten en niezen worden druppels van verschillende 
grootte verspreid, variërend van bijv. 2 tot 1000 μm of 
meer. Zie fig. 2.2 306.

Grote druppels (> 5 μm) slaan snel dichtbij de bron neer 
op iets (persoon, voorwerp, grond) dat daardoor wordt 
besmet (fig. 2.3).  Zodra de druppels in de lucht zijn, 
begint de vloeistof te verdampen. Afhankelijk van de 
luchtvochtigheid en temperatuur kunnen grote drup-
pels daardoor kleiner dan 5 μm worden en aerosols 
worden.  

Aerosols

Kleine druppels (≤ 5 μm) worden meer door de lucht-
stroom dan door de zwaartekracht verplaatst en 
worden aerosols genoemd.  In binnenruimten kunnen 
ze tientallen meters verder terechtkomen.90,96,98 102   Ze 
komen ook veel later (≥ 9 min) op de grond, voorwerp 
of persoon terecht. Aerosolen kunnen al ontstaan bij 
normaal ademen en praten. 126,255

Het lot (neerslaan, "overleving") van het virus in de 
lucht wordt beï�nvloed door temperatuur, relatieve voch-
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Het lot van het virus in de druppel of aerosol

Lin en Marr 303 vonden dat de levensvatbaarheid van 
virussen het minst is bij een RV van rond de 60% (fig. 
2.4). Dit heeft te maken met de gevolgen van verdam-
ping op de overleving van het virus in druppels en 
aerosols, zoals een toename van de concentratie van 
opgeloste stoffen (Cos). 
Bij een RV < 43% neemt de Cos snel toe maar omdat de 
druppel volledig uitdroogt, blijft de levensvatbaarheid 
van het virus groot. 
Bij een heel hoge RV, stijgt de Cos langzaam zonder 
noemenswaardig effect op de levensvatbaarheid van 
het virus. 
Bij een RV rond de 60% neemt de Cos sterk toe terwijl 
de druppel niet volledig uitdroogt. Het virus wordt  
hierdoor geï�nactiveerd.

Figuur 2.4 Levensvatbaarheid van virussen en bacteriën 
in relatie tot de relatieve vochtigheid (RV). Bij een RV van 
rond de 60% is de overlevingskans van virussen het kleinst.
Bron: Lin en Marr 303
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Overleving of inactivatie van virus op oppervlakten

Chan et al 305 publiceerden in 2011 dat een hoge 
temperatuur en hoge RV elkaar versterken bij het 
inactiveren van het SARS-CoV-1, het eerste SARS-
coronavirus. 
Droog virus bleef op gladde oppervlakken meer dan vijf 
dagen levensvatbaar bij temperaturen tussen 22 en
25oC en een RV van 40-50%. Deze omstandigheden zijn 
typisch voor ruimten met airco's.  De levensvatbaarheid 
ging snel verloren bij hogere temperatuur en RV, bijv. 
38oC en RV>95%.

De rol van droge binnenlucht bij de airborne 
besmetting met virussen
Verwarmen van koude buitenlucht voor binnenruimten, 
verlaagt de RV aanzienlijk.  Een RV <40% in binnen-
ruimten maakt mensen vatbaarder voor virale lucht-
weginfecties waardoor SARS-CoV-2 in de ingeademde 
lucht gemakkelijker een infectie kan veroorzaken. 
Voor onze gezondheid is een RV van 40-60% optimaal. 

Bij een RV<40% is de droge lucht een ideale route voor 
besmetting met kleine infectieuze aerosols over grote 
afstand: de airborne virusdeeltjes verplaatsen zich 
over grotere afstand, worden door anderen ingeademd 
of slaan neer op voorwerpen waarop ze vele dagen 
kunnen overleven.  

Feng et al 304 concluderen op basis van hun gevalideerde 
simulatie-experimenten dat social distancing (van 1,8 m
in hun studie) het aantal besmettelijke druppels kan 
verminderen maar niet volledig.  Dit laatste heeft o.a. te 
maken met de relatieve vochtigheid (waardoor de
druppelgrootte kan veranderen) en de effecten van de 
luchtstromen (wind, windvlagen) waardoor druppels 
verder kunnen reiken dan de social distancing-afstand.
Medische gezichtsmaskers (N95) kunnen bij hoesten 
het aantal aerosols aanzienlijk verminderen, zelfs als ze 
(te) losjes worden gedragen.  

> De belangrijkste besmettingswegen
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Feces en urine
Urine kan SARS-CoV-2 bevatten en bij 54% is het virus 
in feces aantoonbaar tot 33 dagen na negatieve testen 
van de neus en keel.8,29,151  Waarschijnlijk ontstaat er in 
toiletten bij het doorspoelen een aerosol maar het is 
niet bewezen dat urine en feces151 besmettingsbronnen 
zijn. Voor de zekerheid zou men het toilet kunnen 
doortrekken met een gesloten klep.  

De belangrijkste besmettingswegen

Van een aantal virusinfecties is bewezen dat in binnen-
ruimten besmettingen (mede) via aerosols kunnen 
plaatsvinden,102 zoals SARS-CoV-1, influenza A/H5N1 en 
een Norwalk-achtig virus bij schoolkinderen. 

Het is lange tijd onduidelijk geweest of SARS-CoV-2
via aerosols verspreid kan worden en hoe groot de 
bijdrage hiervan is aan alle besmettingen.  
Bij het (eerste) SARS-virus in 2002/2003 werd 
(opportunistische) airborne besmetting via aerosols 
aannemelijk gemaakt188 en waarschijnlijk is dit ook 
mogelijk met SARS-CoV-2. 

Somsen et al 191 hebben in een testkamer gekeken naar 
het effect van ventilatie op het aantal kleine druppels.
In een goed geventileerde kamer was het aantal drup-
pels in 30 sec gehalveerd, bij slechte ventilatie in 84 
sec en zonder ventilatie in 5 min.  Deze bevindingen 
wijzen op de noodzaak om de ventilatie in - doorgaans 
slecht geventileerde ruimten zoals - verpleeghuizen 
en het openbaar vervoer, te verbeteren omdat kleine 
uitgeademde druppels mogelijk kunnen bijdragen aan 
de verspreiding van SARS-CoV-2.  

Uit een onderzoek naar de effecten van (gesimuleerd) 
zonlicht en relatieve vochtigheid op de stabiliteit van 
SARS-CoV-2 in aerosols van speeksel, bleek dat de helft 
van het virus in 6 min was geï�nactiveerd en 90% in 20 

min. 222   Zonder zonlicht was de halfwaardetijd van het 
virus 86 min. De relatieve vochtigheid alleen had weinig 
invloed. Onder omstandigheden zoals die binnenshuis 
zijn, blijft het virus dus duidelijk langer actief.

Wang en Du 90 hebben eind april 2020 door onderzoek 
aannemelijk gemaakt dat besmetting met SARS-CoV-2 
daadwerkelijk via aerosols kan plaatsvinden.90

Figuur 2.5. Als een geïnfecteerd persoon luid spreekt, zingt, hoest 
of	niest,	ontstaan	er	grote	druppels	(>5	μm)	en	kleine	aerosols	(≤5 
μm)	met	virussen.	Grote	druppels	slaan	dichtbij	neer	en	besmetten	
personen of voorwerpen binnen een afstand van 1,5 - 2 m.  
Aerosols mengen met lucht en veroorzaken airborne besmetting 
over langere afstand en na langere tijd. Via de neus ingeademde 
airborne virussen slaan diep neer in de longen.
Bron: Ruiz-Hitzky et al 316

Figuur 2.6. Nieuwe infecties in New York City (NYC; A)
en de rest van de VS (B) in relatie tot tegenmaatrege-
len. De stippellijnen zijn lineaire regressielijnen voor de 
aantallen tussen 17 april en 9 mei in NYC en tussen 4 april 
en 9 mei in de VS. In B zijn de aantallen van NYC afgetrok-
ken van die in de VS.  De verticale lijnen geven de datums 
aan van de maatregelen van social distancing, blijf-thuis 
instructie en verplicht dragen van mondkapjes. Het is 
duidelijk te zien dat het dragen van mondkapjes in NYC 
samenvalt met een sterke daling van het aantal nieuwe 
infecties i.t.t. de rest van de VS waar het aantal nog iets 
toeneemt.
Bron: Zhang et al 255
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Zhang et al 255 analyseerden de besmettingen en de 
genomen maatregelen in Wuhan (China), Italië en New 
York City (VS). 
Ze geven aan dat social distancing besmetting door di-
rect contact kan voorkomen maar dat dit onvoldoende 
bescherming biedt tegen het inademen van aerosols of 
kleine druppels met virus.
Met social distancing, quarantaine en isolatie zoals die 
wereldwijd wordt toegepast, is airborne besmetting de 
enige manier waarop het virus zich kan verspreiden 
als er geen gezichtsmaskers worden gebruikt, aldus 
Zhang. Gezichtsmaskers voorkomen zowel airborne 
besmetting door het blokkeren van verstuiving en 
inademen van virusbevattende aerosols en contact-
besmetting door het blokkeren van de verspreiding van 
druppels met virus (fig. 2.6 en 2.7). 
Zhang et al 255 concluderen dat gezichtsmaskers die de 
verstuiving en inademen van virusbevattende aerosols 
blokkeren, verantwoordelijk zijn voor de aanzienlijke 
daling van de infecties in China, Italië en New York City.

Direct bewijs van het nut van mondkapjes
12 juni 2020 werd bekend dat Mitze et al 223 het aantal 
covid-19-patiënten in Jena (Duitsland) had vergeleken 
met een synthetische controlegroep* nadat op 6 april 
2020 het dragen van mondkapjes daar verplicht werd 
gesteld. In de week ervoor steeg het aantal patiënten 
nog van ongeveer 100 naar 150 maar daarna niet meer 
(zie verder bij Gezichtsmaskers, fig. 2.11).  Dit was de 
eerste studie die laat zien dat mondkapjes in de prak-
tijk het aantal covid-19-patiënten vrijwel volledig kan 
terugdringen.

WHO, RIVM, aerosols en ventilatie

De WHO en, in hun voetsporen, het RIVM, hebben 
tot nu toe (10 juli 2020) het standpunt ingenomen 
dat besmetting via aerosols niet wetenschappelijk is 
bewezen, alleen van belang is bij medische ingrepen en 
dat de bestaande ventilatieregels voldoende zijn.  Er zijn 
echter sterke aanwijzingen dat inadequate ventilatie en 
aerosols wel degelijk een rol spelen bij de verspreiding 
van SARS-CoV-2, evenals dat bij SARS-CoV-1 het geval 
was en bij influenza is. De WHO en RIVM hebben m.i. 
de klassieke denkfout gemaakt dat iets waarvan niet is 
bewezen dat het waar is, dus niet waar is (fig. 2.8). Je 
kunt ook zeggen dat het niet bewezen is dat aerosols en 
onvoldoende ventilatie geen rol spelen.  Op grond van de 
sterke aanwijzingen had men een safety	first en better 
safe than sorry beleid kunnen voeren. 

Begin juli 2020 hebben 237 wetenschappers (klinici,
arts-infectiologen, epidemiologen, ingenieurs en 
aerosol-wetenschappers) een beroep gedaan op de 
medische gemeenschap en relevante nationale en 
internationale instellingen om de mogelijkheid van 
airborne besmettingen bij covid-19 te erkennen en 
preventieve maatregelen te adviseren om deze tegen te 
gaan. 258  Deze wetenschappers geven aan dat studies 
van hen en anderen zonder enige redelijke twijfel 
hebben aangetoond dat virussen in microdruppels 
worden verspreid bij uitademen, spreken en hoesten. 
Deze druppels zijn zo klein dat ze in de lucht blijven 
hangen (aerosols) met kans op besmettingen op meer 
dan 1 tot 2 m van een besmet persoon. Ze geven aan dat 
druppels van 5 mm meer dan tientallen meters kunnen 

Aerosols

Het is moeilijk om je iets voor te stellen bij aerosols 
omdat je ze meestal niet ziet of ruikt.  Kimberly Prather* 
vertelt mensen om je voor te stellen van hoever je rook 
van sigaretten of een BBQ ruikt. Dit zijn ook aerosols en 
merkbaar over grote afstanden. 
_________________
* Kimberly Prather, arts, hoogleraar Atmospheric 
Chemistry, Universiteit van California, San Diego, VS.

Figuur 2.7 Mondkapjes verminderen airborne 
besmettingen. Besmettelijke aerosoldeeltjes komen 
vrij bij ademen en spreken door asymptomatische 
geïnfecteerde personen. Zonder mondkapjes is de 
blootstelling maximaal en met mondkapjes het minste.
Bron: Prather et al 271

Figuur 2.8  Spectrum van bewijs van "niet waar" tot 
"waar".		Een	uitkomst	wordt	als	significant	("waar")	
beschouwd als de kans ≤5% is dat die op toeval berust 
en als "niet waar" als de kans dat die op toeval berust 
≥95%. Als niet kan worden bewezen dat iets "waar" is 
(groen) betekent dat niet dat het daarom "niet waar" 
(oranje) is want het kan ook meer of minder "onzeker" 
(blauw) zijn. 

niet waar waar

5%5%

spectrum van niet waar tot waar

kans ≥95% dat het toevallig is, dus niet waar

onzeker, kan waar of niet waar zijn of niet te bepalen

kans ≤5% dat het toevallig is, dus waar
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afleggen en van 1,5 m hoogte op de vloer terecht kunnen 
komen (fig 2.7). 258 

De WHO heeft begin juli 2020 n.a.v. deze oproep 
aangegeven dat ze de rol van aerosols nader zullen 
onderzoeken. De website van het RIVM vermeldt nog 
steeds (10 juli 2020): "Het is op dit moment onduidelijk 
of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de 
verspreiding van het virus."

Op 21 juli 2020 werden de resultaten gepubliceerd van 
een studie van het UMC Utrecht. Teslya et al 272 ontwik-
kelden een besmettingsmodel om de impact van zelf 
te nemen maatregelen (handen wassen, mondkapje 
dragen, social distancing) door bewustwording van 
covid-19 en van de door de overheid verplichte social 
distancing op de epidemie, te onderzoeken.  Het model 
suggereert dat:
-  de zelf te nemen maatregelen een grote epidemie  
 kunnen voorkomen als hun effectiviteit boven de  
 50% uitkomt
-   vroeg in de epidemie verplichte social distancing  
 de gezondheidszorg de tijd (hoogstens 7 maanden  
 bij een interventie van 3 maanden) geeft om zich  
 voor te bereiden op een toenemende belasting door  
 covid-19
-  de vertraging van de piek in diagnoses zelfs groter 
 en de piek kleiner kan zijn als dezelfde interventie 
 wordt gecombineerd met zelf te nemen maatregelen 
 die worden voortgezet na het opheffen van de 
 verplichte social distancing

De onderzoekers geven aan dat hun resultaten 
suggereren dat verspreiding van informatie over 
covid-19, met als gevolg acceptatie van handenwassen, 
mondkapjes dragen en social distancing, een effectieve 
strategie kan zijn om de epidemie af te zwakken.

Commentaar. Dit model lijkt zinvol maar is niet de "real 
world".  Er zitten veel goed beargumenteerde aannames 
in de studie, maar over deze aannames gaat nu juist de 
discussie in de maatschappij. 
De conclusies van de onderzoekers sluiten overigens goed 
aan bij wat op grond van de wetenschappelijke literatuur 
en "gezond verstand" over de afzondelijke componenten 
(handenwassen, mondkapjes dragen en social distancing) 
kan worden geconcludeerd.

Massabesmettingen

Er zijn een flink aantal massabesmettingen of super-
spreading events bekend.  Hierbij worden veel mensen 
tegelijkertijd besmet in een, meestal slecht geventileerd, 
binnenruimte. Voorbeelden hebben betrekking op 
restaurants, zangkoren, concertrepetities, après-skibars, 
discotheken, cruiseschepen, sportscholen, slachthuizen 
en feest- en uitgaansgelegenheden.
Het is moeilijk voor te stellen dat deze besmettingen 
anders dan door aerosols tot stand komen. 319  

Aerosols  
[toegevoegd 23 mei 2021]

Op 6 mei 2021 geven Hamilton et al 504 in een commen-
taar in de Lancet Respiratory Medicine aan dat het nu 
algemeen geaccepteerd is dat SARS-CoV-2 verspreid 
kan worden door aerosols en door grotere druppels uit 
de bovenste luchtweg, hoewel het relatieve belang van 
aerosolbesmetting niet volledig beantwoord is.  Deson-
danks geven ze aan dat besmetting via aerosols mogelijk 
is en zelfs een significante route van besmetting kan zijn. 

Op 14 mei 2021 wijzen Morawska et al 503 in een artikel 
in de rubriek INSIGHTS | POLICY FORUM van het gezag-
hebbende wetenschappelijk tijdschrift Science er op dat 
de regelgeving van overheden wat betreft besmettingen 
via de lucht ver is achtergebleven bij die van besmettin-



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

2 - Besmetting

11

Airborne transmissie
[toegevoegd 30 mei 2021]

Heneghan et al 511 deden een door de WHO betaald 
systematisch onderzoek naar publicaties in de periode 
1 februari 2020 tot 20 december 2020 over de rol van
airborne transmissie (overdracht via de lucht) van 
SARS-CoV-2. 
Ze definieerden airborne transmissie als de verspreiding 
van een infectieus deeltje in de vorm van druppelkernen 
(aerosols) die als suspensie in de lucht infectieus 
blijven. Naast 22 reviews vonden ze 67 primaire studies 
die alle observationeel waren en van lage kwaliteit. 
RNA van SARS-CoV-2 werd soms onder verschillende 
omstandigheden in de lucht aangetoond. 
Heneghan et al 511 concludeerden dat door het 
ontbreken van viruskweken geen harde conclusies 
konden worden getrokken over airborne transmissie.

Greenalgh et al 512 maken zich zorgen over deze  
conclusie, mede omdat het review veel wordt gelezen.
Ze wijzen erop dat tientallen jaren van zorgvuldige 
research, zonder dat in de lucht naar levende ziekte-
verwekkers werd gezocht, heeft aangetoond dat ziekten 
waarvan eerder werd aangenomen dat ze door druppels 
werden verspreid, in feite airborne zijn. 
Greenalgh et al 512 noemen tien argumenten die de 
hypothese steunen dat besmettingen met SARS-CoV-2 
vooral airborne zijn.  Samengevat zijn deze als volgt:

1. Het vaak voorkomen van superspreading gebeurte-
nissen zijn een sterke aanwijzing dat besmetting via 
aerosols dominant zijn. 

2. Besmetting over lange afstand van SARS-CoV-2 tus-
sen mensen in aangrenzende kamers zonder dat ze er 
tegelijk aanwezig waren, is vastgesteld in quarantaine 
hotels.  

3. Asymptomatische of presymptomatische besmetting 
van SARS-CoV-2 door mensen die niet hoesten of nie-
zen zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor minstens 
eenderde en mogelijk zelfs bijna 60% van alle besmet-
tingen wereldwijd. Dit is een argument dat besmetting 
voornamelijk airborne plaatsvindt. 

4. Besmettingen met SARS-CoV-2 gebeurt vaker 
binnenshuis dan buiten en is aanzienlijk minder bij 
ventilatie binnen.  Beide waarnemingen steunen dat de 
airborne route van besmetting de belangrijkste is.    

5. Ziekenhuisinfecties zijn vastgesteld in omstandig-
heden met strikte contact- en druppelvoorzorgen met 
uitrusting voor persoonlijke bescherming ontworpen 
om te beschermen tegen blootstelling aan druppels 
maar niet aan aerosols. 

6. "Levend" SARS-CoV-2 is aangetoond in de lucht. In 
laboratoriumexperimenten bleef SARS-CoV-2 infecti-
eus  tot drie uur met een halfwaardetijd van 1,1 uur. 

"Levend" SARS-CoV-2 werd aangetoond in luchtmon-
sters van kamers van covid-19-patiënten en van een 
auto van een geï�nfecteerde persoon.  

7. In ziekenhuizen met covid-19-patiënten is SARS-
CoV-2 aangetoond in luchtfilters en constructiebuizen 
die alleen bereikbaar waren voor aerosols.

8. Studies met geï�nfecteerde dieren in kooien die in 
verbinding stonden met kooien met niet-geï�nfecteerde 
dieren via een luchtverbinding, hebben besmetting 
aangetoond met SARS-CoV-2 die alleen afdoende kan 
worden verklaard door aerosols.  

9. Voor zover bekend, heeft geen enkele studie een 
sterk of logisch bewijs opgeleverd om de hypothese 
van airborne besmetting te verwerpen.

10. Er is beperkt bewijs om andere dominante besmet-
tingsroutes te steunen, zoals bijv. luchtwegdruppels of 
besmette voorwerpen. Het gemak van infectie tussen 
mensen in elkaars nabijheid is aangehaald als bewijs 
van besmetting via ademhalingsdruppels. 
Besmetting in de meeste gevallen over korte afstand, 
samen met besmetting op afstand van een paar geval-
len, waarbij de lucht wordt gedeeld, is beter te verkla-
ren door verdunning van uitgeademde aerosols met 
meer afstand tot een geï�nfecteerd persoon. 

Greenalgh et al 512 beschouwen het als een wetenschap-
pelijke fout om het gebrek aan direct bewijs van 
SARS-CoV-2 in sommige luchtmonsters te gebruiken 
om te twijfelen aan airborne besmetting terwijl wordt 
voorbijgegaan aan de kwaliteit en sterkte van de 
overige bewijzen.  Er is een samenhangend en sterk 
bewijs dat SARS-CoV-2 wordt verspreid via airborne 
transmissie. De onderzoeker geloven dat de airborne 
route waarschijnlijk de belangrijkste is, hoewel andere 
wegen een bijdrage kunnen leveren.  
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Mythes over de begrippen airborne en aerosol 
[toegevoegd 29 mei 2021]

Tang et al 510  beschreven hoe klinici, aerosol weten-
schappers en de bevolking verschillend kijken naar de 
termen airborne en aerosol.  Het verschil is het grootst 
bij wat men verstaat onder aerosol. Voor klinici zijn 
aerosols deeltjes <5 mm die besmetting via de lucht 
veroorzaken.  Aerosol-wetenschapper verstaan er een 
suspensie van vaste of vloeibare deeltjes onder in gas. 
Druppelkernen zijn de restanten van druppels nadat 
ze zijn verdampt tot < 5 mm.  Op basis van de verschil-
lende definities ontkrachten ze zes van wat ze mythen 
noemen. Dit zijn: 

1. Aerosols zijn druppels met een diameter van ≤5 mm
Door spreken, hoesten, niezen en ademen ontstaan 
druppels van slijm en speeksel. De diameter loopt van  
<1 mm tot  >100 mm. Kleinere druppels drogen snel uit 
tot 20-40% van hun oorspronkelijke diameter waardoor 
er druppelkernen overblijven.

2. Alle deeltjes >5 mm vallen binnen 1-2 m van de bron 
op de grond
Dit is een vaak gehoorde maar wetenschappelijk   
onjuiste uitspraak. Uitgeademde deeltjes met een 
diameter van 5-10 mm vallen langzaam naar de grond 
door de zwaartekracht als er geen luchtstromen zijn. 
Vanaf een hoogte van 1,5 m duurt dit 8-30 min. Maar 
in de meeste ruimten zijn er luchtstromen van 0,1-0,2 
m/s wat betekent dat deze deeltje veel te klein zijn om 
binnen 1-2 m van de bron neer te komen. Een druppel 
moet groter dan 50-100 mm zijn om in binnenruimten 
een grote kans te hebben om binnen 1-2 m op de grond 
terecht te komen. Lokale turbulente luchtstromen ver-
lengen deze suspensie-tijd en het is bekend dat druppels 
die groter zijn dan 50-100 mm vooral niezen en hoesten 
verder kunnen komen dan 1-2 m. 

3. Als het over korte afstand is, kan het niet airborne zijn
Inademen van een infectieus deeltje kan over elke 
afstand gebeuren maar is waarschijnlijker over korte 
afstand omdat aerosols dichtbij de bron geconcen-
treerder zijn.  Vergelijk dit met hoe sigarettenrook 
verspreidt tot ver van de roker. 

4. Als het reproductiegetal R0 niet zo groot is als voor 
mazelen, kan het niet airborne zijn
Er is nu voldoende bewezen dat ander luchtwegvirus-
sen zoals influenza, SARS-CoV-1, MERS-coronavirus en 
RS-virus worden overgebracht door de lucht.  

5a. als het airborne is, werken chirurgische of stoffen 
maskers niet
Deze uitspraak is onjuist en suggereert een al-
les-of-niet-situatie. Chirurgische maskers kunnen het 
aantal virussen dat is verspreid door een geï�nfecteerd 
persoon voor 67-75% afvangen.  Voor de seizoen- 
gebonden coronavirussen is dat zelfs 100%.  Als een 
geï�nfecteerd persoon een masker draagt, is het aantal 

uitgeademde virussen ook kleiner en verkleint de kans 
dat je over korte afstand wordt besmet. 

5b. Het virus is slechts 100 nm (0,1 mm) groot, dus 
werken	filters	en	maskers	niet
Deze mythe berust op twee foute aannames, nl dat een  
HEPA-filter slechts werkt als een zeef en dat virusdeel-
tje in de lucht "naakt" zijn.  HEPA-filters verwijderen 
deeltjes uit de luchtstroom door een combinatie van  
eigenschappen (impactie, interceptie, diffusie, elektro-
statische krachten). Virussen verlaten de luchtwegen 
in druppels van water met o.a. zout en eiwitten. 
HEPA-filters vangen 99,97% of meer van deeltjes met 
een diameter van minimaal 0,3 mm (300 nm). Uit-
geademde druppels van speeksel en slijm beginnen 
bij een grootte van 0,5 mm en worden volledig door 
HEPA-filters verwijderd. 

6. Tenzij het in weefselculturen groeit, is het niet  
infectieus
Het kweken van virussen is verrassend moeilijk. 
Aantonen van virus in een celkweek is daarom een veel 
ongevoeliger techniek dan moleculaire technieken. 
Dit komt o.a. omdat er meer dan éen virus nodig 
is om een infectie te geven in een celkweek.  Het 
aantonen van "levend" virus in luchtmonsters is extra 
gecompliceerd en negatieve resultaten sluiten niet 
uit de er "levend" virus aanwezig was.  Het aantonen 
van viraal RNA in luchtmonsters zou daarom moeten 
worden geï�nterpreteerd als een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van levend virus. 

Conclusies
De onderzoekers concluderen dat de bewijzen toene-
men dat besmetting met SARS-CoV-2 kan gebeuren 
door inhalatie van airborne virussen. Blootstelling aan 
kleine airborne deeltjes is minstens zo waarschijnlijk 
om infectie te veroorzaken als de breder herkende 
besmetting via grotere luchtwegdruppels en/of direct 
contact met geï�nfecteerde mensen of besmette opper-
vlakken.
Dit pleit voor effectieve ventilatie, gebruik van filters, 
desinfectie van lucht en vermijden van systemen waar-
in lucht wordt gemengd of recirculeert.  Het openen 
van ramen en vermijden van veel mensen in ruimten 
zijn ook van belang om infecties te voorkomen. 
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Besmetting in de buitenlucht

Qian et al 175 deden literatuuronderzoek naar 318 uit-
braken waarbij 3 of meer personen waren besmet. 
Ze vonden er 1.245. Er werd gekeken naar waar de 
besmettingen hadden plaatsgevonden (voor een groep 
kon dat meer dan éen plaats zijn). Bij 79,9% was dat in 
huis, bij 34% in het vervoer, bij 4% in een eetgelegen-
heid, bij 2% in een amusementslocatie en bij 8% overig 
(ziekenhuis, hotelkamer). Ze noemen ook een uitbraak 
met twee personen (dit wijkt af van de vraagstelling 
van het onderzoek), die was buiten ontstaan. 

De auteurs concluderen dat de besmettingen van 
alle uitbraken van meer dan drie personen binnen 
waren gebeurd en dat het samen in een binnenruimte 
verblijven, een belangrijk risico is op infectie met 
SARS-CoV-2.175

Commentaar. Er werden alleen publicaties van uitbraken 
met drie of meer personen onderzocht, dus niet met een 
of twee personen. Ze hebben geen kansen op besmet-
ting onderzocht want ze gingen uit van reeds besmette 
personen. Dit onderzoek zegt dus niets over de kansen 
op besmettingen binnens- of buitenshuis. Ondanks dat ze 
alleen uitbraken met meer dan drie personen hebben be-
keken, vermelden ze er toch een met twee personen.  Dat 
nu juist deze twee personen buiten waren besmet, past 
bij de ervaring dat de kans op besmettingen buiten kleiner 
is.178 De kans dat meer personen tegelijk worden besmet, is 
dus nog veel kleiner. 
Door de opzet van het onderzoek kan het enige resultaat 
de verhouding zijn tussen het aantal besmettingen 
binnens- en buitenshuis. Door alleen uitbraken van drie 
of meer personen te onderzoeken worden besmettingen 
binnenshuis oververtegenwoordigd. De suggestie dat je 
buiten weinig of geen kans loopt besmet te worden, zoals 
uitgebreid door de media op basis van dit onderzoek is 
gemeld, volgt dus niet uit dit onderzoek, doodgewoon 
omdat dat niet werd onderzocht.  

De ervaring met andere luchtweginfecties leert ove-
rigens dat de kans om in de buitenlucht besmet te 
worden veel kleiner is dan in binnenruimten en dat zal 
ongetwijfeld ook gelden voor SARS-CoV-2.
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Hoelang blijft een covid-19-patiënt besmettelijk ?

Covid-19-patiënten kunnen al 1-3 dagen voor de eerste 
symptomen besmettelijk zijn. Een belangrijke vraag is 
hoelang ze besmettelijk blijven. Er zijn gegevens over 
hoelang de virustest RT-PCR positief blijft maar deze 
test toont alleen het virale RNA aan dat al dan niet 
infectieus ("dood") kan zijn (zie verder het kader RT-
PCR en Ct). Een positieve RT-PCR is dus niet hetzelfde 
als viral shedding (verspreiden van het virus). 

Wang et al 256 vonden dat ernstig zieke patiënten tot 
30-40 dagen na de eerste symptomen viral shedding 
vertoonden, voor de meeste patiënten met milde 
symptomen was dat 15 dagen. Ook was de viral load 
(aantal virussen) van monsters uit de luchtwegen  
groter bij ernstig zieke patiënten. 256  

Deze resultaten werden niet bevestigd door Yilmaz et 
al 346. Zij deden een longitudinaal onderzoek naar de 
virale RNA load bij 56 patiënten met milde en ernsti-
ge/kritieke covid-19. Ze keken ook of de duur van de 
symptomen correleerde met de duur van de virale RNA 
shedding.  De viral loads waren vlak na het begin van de 
symptomen het hoogste maar er was geen verband
tussen de ernst van de ziekte enerzijds en virale RNA 
load of klaring van het virale RNA in de bovenste 
luchtwegen anderzijds. Bij milde covid-19 was er een 
bescheiden correlatie tussen het aantal dagen met 
symptomen en aantal dagen met virale RNA shedding. 

Bullard et al 289 onderzochten het verband tussen de Ct 
enerzijds en de tijd tussen de eerste symptomen (ES) 
en de infectiviteit** in celkweken anderzijds bij 90 
positieve monsters uit de luchtwegen.  Ze konden geen 
virus kweken als de Ct groter was dan 24 of de tijd 
sinds ES meer dan acht dagen was. 
Ze concluderen dat de infectiviteit van patiënten met
Ct>24 en tijd sedert ES>8 dagen, laag is. Op basis van 
hun bevindingen geven ze de voorkeur aan isolatie-
maatregelen die zijn gebaseerd op  "14 dagen na 
eerste ziekteverschijnselen" of  "72 uur klachtenvrij" 
boven regels zoals "2 negatieve RT-PCR’s met 48 uur 
tussentijd na 14 dagen met klachten".  De reden is dat 
RT-PCR-testen langer positief zijn dan dat de patiënt 
infectieus is wat leidt tot onnodig lange quarantaine en 
onnodig gebruik van beschermingsmiddelen.   

La Scola et al 290 onderzochten het verband tussen 
positieve viruskweken en de Ct .  In hun onderzoek 
waren patiënten met een Ct boven 33-34, niet 
besmettelijk. 
___________________________
* de Ct (cycle threshold value) is het aantal keren dat het 
virale RNA moest worden verdubbeld om boven een 
bepaalde grenswaarde te komen; hoe hoger de Ct des te 
minder viraal RNA er in het te testen materiaal zat
** infectiviteit: besmettelijkheid met “levend“ virus

Kim et al 439 vergeleken bij 21 in het ziekenhuis (Seoul, 
Zuid-Korea) opgenomen patiënten met covid-19 de 
resultaten van de RT-PCR met kweken van het virus. 
De mediane tijd in dagen tussen de eerste symptomen 
en negatieve viruskweek was 7 (95% CI 5-10) en voor 
een negatieve RT-PCR 34 (95% CI 24-niet meetbaar). 
De laatste positieve viruskweek was 12 dagen na de 
eerste symptomen of 3 dagen nadat er geen koorts 
meer was. Viruskweken waren alleen positief in 
monsters met een Ct ≤ 28,4.
Commentaar. Deze studie omvat een erg klein aantal 
patiënten die bovendien een milde vorm van covid-19 
hadden. De getallen zijn hierdoor niet erg betrouwbaar.  
  
Van Kampen et al 440 deden een vergelijkbaar onderzoek 
bij 129 patiënten in het Erasmus MC, Rotterdam. Hier-
van lagen er 89 op de  IC waarvan er 81 werden 
beademd.  Er was shedding van infectieus virus vanaf 8 
(95% CI 0-20) dagen na de eerste symptomen tot 15,2 
dagen (95% CI 13,4-17,2) erna. De kans om infectieus 
virus te isoleren was minder dan 5% als de RNA load 
onder de 6,51 log10 RNA copies/ml was. Hetzelfde was 
het geval als de titer neutraliserende antistoffen 1:80 of 
hoger was. 

Conclusie
De kans dat een patiënt met een hoge Ct (>24-28) 
in de RT-PCR-test na >8 dagen vanaf de eerste 
symptomen  besmettelijk is, is erg laag is.  De kans 
dat een patiënt besmettelijk is, is van 8-15 dagen na 
de eerste symptomen het grootst.  Bij een titer >1:80 
neutraliserende antistoffen is de kans erg klein dat de 
patiënt besmettelijk is. 

Figuur 2.9 Verband tussen log10 RNA copies/ml  
(berekend uit de Ct van de RT-PCR) en duur van de 
symptomen in dagen. 
o negatieve viruskweken  positieve viruskweken
Bron: Van Kampen et al 440  
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Conclusie over hoe besmettingen gebeuren

Besmetting met SARS-CoV-2 kan op verschillende 
manieren tot stand komen. 

1. direct contact met een besmet persoon (aanraken,  
 zoenen, handenschudden) of indirect via een 
 besmet voorwerp (deurkrukken, winkelwagentjes,  
 tafels etc.) 

2. door inademen van grote druppels die virus   
 bevatten, bijv. door hoesten, niezen, luid spreken of  
 gillen van een besmet persoon

3. door inademen van kleine druppels of aerosols met 
 virus; besmette personen kunnen kleine druppels  
 en aerosols al in de lucht verstuiven door gewoon  
 ademen en spreken, m.n. in slecht geventileerde   
 binnenruimten
 
1 en 2 gebeuren over korte afstanden (<1,5-2 m) en 
3 over zowel korte als lange afstanden (bijv. ≥10 m).

Voorkómen van besmettingen

Mede op basis van eerdere ervaringen met verspreiding 
van virussen door contact en grote of kleine druppels 
via de lucht, zijn de volgende voorzorgsmaatregelen van 
belang: 

-  houd 1,5-2 m afstand tot anderen
- vermijd contact met mogelijk besmette voorwerpen  
 waardoor het virus via handen in neus, mond of 
 ogen terecht kan komen
- was de handen regelmatig en goed 
-  vermijd in iemands directe luchtstroom te zijn
-  beperk het aantal mensen in een ruimte.102  

-  ventileer optimaal en bij voorkeur op natuurlijke 
 wijze 
-  vermijd recirculeren van lucht
-  draag gezichtsmaskers, bij voorkeur medische   
 maskers zoals FFP2; door de schaarste die er nog   
 steeds is (6 oktober 2020) zijn deze gereserveerd   
 voor zorgpersoneel; dit is vooral van belang in 
 binnenruimten met veel mensen zoals winkels

______________________
Zie voor praktische informatie om besmetting te voorkomen de 
website van het RIVM 

Airborne verspreiding door personen met 
niet-gediagnosticeerde infecties zal  de effectiviteit 
van zelfs de meest rigoreuze programma's van testen, 
opsporen en social distancing blijven ondermijnen.
Prather et al  271

Meta-analyse 
[toegevoegd 1 februari 2022]

Cevik et al 578 publiceerden in januari 2022 een 
systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse 
van de dynamiek van de viral load (hoeveelheid 
virus), duur van de shedding (verspreiding) en 
besmettelijkheid na het begin van de symptomen door  
SARS-CoV-2, SARS-CoV en MERS-CoV. Ze gebruikten 
artikelen die waren verschenen tussen 1 januari 2003 
en 6 juni 2020: 79 over SARS-CoV-2, acht over SARS-
CoV en 11 over MERS-CoV.
De gemiddelde duur van de shedding na het begin van 
de symptomen verschilde per plaats van de monsters 

plaats van afname gemiddelde 95% CI maximale duur
 duur (dagen)  shedding (dagen)

bovenste luchtweg 17,0 15,5-18,6 83
onderste luchtweg 14,6 9,3-20,0 59
ontlasting 17,2 14,4-20,1 126
serum  16,6 3,6-29,7 60

zoals blijkt uit de tabel.
De gemiddelde duur van de shedding was positief 
geassocieerd met leeftijd (p=0,0016). Belangrijk is 
dat in geen enkele studie infectieus ("levend") virus 
werd aangetroffen na negen dagen ongeacht eventueel  
aanhoudende hoge viral loads.
De virusload van SARS-CoV-2 in de bovenste luchtweg 
piekte in de eerste week van de ziekte. Voor SARS-CoV 
was dat tussen 10-14 dagen en voor MERS-CoV tussen 
7-10 dagen. 

Commentaar. Deze meta-analyse bevestigt dat vanaf de 
negende dag na het begin van de symptomen er geen 
relevante verspreiding meer is van infectieus ("levend") 
virus. Dit ongeacht de hoogte van de load aan viraal mRNA.
Een veilige isolatie zou dus 9 dagen vanaf het begin van de 
symptomen moeten duren.  De geanalyseerde publicaties 
hebben echter geen betrekking op varianten die zijn 
ontstaan na medio 2020 zoals de alpha-, bèta-, delta- en 
omicronvarianten.   
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drager ervan.
Niet-medische maskers
Er is veel verwarring over het nut van niet-medische 
gezichtsmaskers  in publieke ruimten, mede omdat 
het RIVM hier voortdurend vraagtekens plaatst in 
tegenstelling tot bijv. het Amerikaanse CDC en de WHO. 
De verwarring is nog versterkt omdat gezichtsmaskers 
per 1 juni 2020 in het openbaar vervoer verplicht zijn 
en in augustus 2020 steden ze op bepaalde plaatsen 
verplicht stellen. 
Als gezichtsmaskers niet goed op het gezicht aansluiten, 
neemt de bescherming sterk af. Maar ook bij juist ge-
bruik beschermen gezichtsmaskers niet volledig tegen 
besmettingen. Maar elk deeltje met een virus dat door 
een gezichtsmasker wordt geblokkeerd, komt niet als 
aerosol in de lucht en valt niet op een oppervlak waar-
door anderen weer besmet kunnen worden. Zie voor 
uitgebreide informatie over gezichtsmaskers Bijlage 6.
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat maskers de
overdracht van het SARS-CoV-2 verminderen en of ze  
de drager, anderen of beiden beschermen.163   Maar er is 
overtuigend bewijs dat gezichtsmaskers de besmetting 
van de lucht en oppervlakken vermindert en dit zijn de 
belangrijkste bronnen van besmetting van anderen.163  
___________________
* medische maskers zijn i.v.m. schaarste gereserveerd voor 
de zorg (25 mei 2020) 

Een sterke aanwijzing van het nut van mondkapjes
12 juni 2020 werd bekend dat Mitze et al 223 het aantal 
COVID-19-patiënten in Jena (Duitsland) had vergeleken 
met een synthetische controlegroep* nadat op 6 april 

2020 het dragen van mondkapjes daar verplicht werd 
gesteld. In de week ervoor steeg het aantal patiënten 
nog van ongeveer 100 naar 150 maar daarna niet 
meer (fig. 2.11).  Dit is de eerste studie die laat zien 
dat mondkapjes in de praktijk het aantal COVID-19- 
patiënten kan terugdringen.
_____________________
* synthetische controlegroep: groep die is samengesteld 
uit vergelijkbare regio's zonder verplichte mondkapjes

Zhang et al 255 (zie terug fig. 2.6) onderzochten de 
besmettingen en de genomen maatregelen in Wuhan 
(China), Italië en New York City (VS), m.n. welke 
besmettingsweg het belangrijkste is. 

Gezichtsmaskers kunnen theoretisch zowel airborne 
besmetting als contactbesmetting tegengaan.  De eerste 
door het blokkeren van verstuiving en inademen 
van virusbevattende aerosols, de tweede door het 
blokkeren van de verspreiding van druppels met virus 
naar bijv. voorwerpen. 

Zhang et al 255 concluderen dat gezichtsmaskers die de
verstuiving en inademen van virusbevattende aerosols 
blokkeren, verantwoordelijk waren voor de aanzienlijke 
daling van infecties in China, Italië en New York City.
Zie terug bij fig. 2.6.

Whiley et al 344 onderzochten met een standaard 
testmethode maskers en een modelvirus (bacteriofaag 
MS2) de virusfiltratie-efficiëntie (VFE) van stoffen 
maskers in vergelijking met commercieel beschikbare 
weggooi-maskers en chirurgische en N95 maskers. Ze 
kochten 5 soorten stoffen maskers bij een internet-
shop, representatief voor de nu beschikbare designs 
en materialen. Eén maskers had een ruimte voor een 
filter en werd getest zonder filter, met een gedroogd 
babydoekje en met een stuk van een stofzuigerzak. 

Figuur 2.11. Totaal aantal patiënten met covid-19 van 
27 maart tot 26 april 2020.  Op 6 april 2020 werden 
mondkapjes in Jena verplicht en kwamen er vrijwel geen 
nieuwe patiënten bij. 223

Bescherming door gezichtsmaskers (mondkapjes)

Er bestaan vele soorten gezichtsmaskers, afhankelijk van 
wie en waartegen er beschermd moet worden (fig 2.10). 
Medische maskers beschermen vooral de drager 
ervan en chirurgische maskers vooral anderen, bijv. 
de patiënt van de chirurg.  Niet-medische maskers 
beschermen waarschijnlijk ook vooral anderen dan de 

Figuur 2.10.	De	efficiëntie	van	filteren	van	verschillende	
maskers hangt af van de deeltjesgrootte.
Bron: Feng et al 304
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Een zesde masker was gemaakt volgens de richtlijnen 
van Australische  Victorian Department of Health and 
Human Services (DHSS). Van elk masker werden drie 
exemplaren getest. 

Alle stoffen maskers die werden getest tegen aerosols 
met een gemiddelde grootte van 6.0 µm, hadden een 
VFE van minstens 50%.  Bij een gemiddelde grootte 
van de aerosol van 2.6 µm, verbeterde de VFE tot 63%. 
Deze laatste grootte komt goed overeen met 
geï�nhaleerde aerosols die de onderste luchtwegen 

kunnen bereiken.  
De beste stoffen maskers waren de katoenen maskers 
met een stuk stofzuigerzak erin. De verschillen tussen 
de stoffen maskers enerzijds en de chirurgische en N95 
maskers anderzijds, waren opvallend klein.

Deze studie steunt het gebruik van stoffen maskers in de 
maatschappij om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen 
te gaan.  De onderzoekers geven aan dat verder onder-
zoek nodig is voor een optimaal ontwerp dat goed past. 
Ze pleiten ook voor voorlichtingscampagnes over het 
juiste gebruik en het wassen van stoffen maskers.    

Commentaar. Deze studie toont niet aan dat mondkapjes 
besmettingen tegenhouden maar wel dat maskers 99% van 
de virussen kunnen tegenhouden. Wat hier in de praktijk 
van overblijft, wordt sterk bepaald door hoe ze
worden gebruikt (goed aansluiten op het gezicht, niet te lang 
achterelkaar dragen, correct afdoen zonder eigen handen te 
besmetten etc).
Gezond verstand zegt dat als besmettelijke mensen mond-
kapjes dragen, het aantal (besmettelijke) virussen in een 
ruimte (in de lucht, op voorwerpen) aanzienlijk moet afne-
men.  
Er zijn aanwijzingen dat als er ondanks mondkapjes toch 
besmetting plaatsvindt, COVID-19 minder ernstig verloopt 
omdat het aantal overgedragen virussen kleiner is. 
Zie ook de paragraaf Het nut van mondkapjes tijdens de 
vlucht en Bijlage 6.

Asadi et al 360  hebben de uitstoot van aerosols gemeten 
bij uitademen door gezonde personen met KN95 
maskers zonder ventiel, drie soorten thuisgemaakte 
maskers en N95 maskers met ventiel. 
Chirurgische en KN95 maskers verminderden de 
uitstoot bij spreken en hoesten met gemiddeld resp. 90 
en 74%  De uitstoot met thuisgemaakte maskers was 
gelijk of hoger dan zonder maskers maar de metingen 
waren onbetrouwbaar omdat er vezels van de maskers 
vrijkwamen.  

Kähler en Hain 361 onderzochten onder welke omstandig- 
heden maskers beschermen tegen druppelinfecties. 
Gezichtsmaskers kunnen drie verschillende soorten 
bescherming geven: 

A. voorkómen van contactbesmetting omdat de drager 
 van het masker niet steeds met de handen de mond 
 of neus aanraakt (zelfbescherming)

B. de luchtweerstand van het masker vermindert 
 sterk de verspreiding van het virus in de ruimte   
 waardoor de kans op besmetting van personen in de  
 directe omgeving afneemt (bescherming van   
 anderen)
  
C. het inademen van druppels met virus kan worden 
 voorkómen door strak aansluitende maskers te 
 gebruiken met deeltjes-filterende eigenschappen
	 (zelfbescherming)
 
Bescherming A wordt bereikt met alle maskers mits ze 
goed aansluiten aan het gezicht en comfortabel zitten 
(anders wordt het gezicht nog vaker aangeraakt om het 
masker goed te doen). 
Bescherming A en B wordt bereikt met alle maskers die 
voldoende luchtweerstand bieden. Als je het masker
op hebt en met gemak een kaars kan uitblazen, geeft het 
anderen geen bescherming (B) en moet het niet worden 
gebruikt. 
Voor een effectieve zelfbescherming (C) zijn maskers die 
deeltjes filteren essentieel zoals FFP2/N95/KN95, of nog 
beter FFP3.  Thuisgemaakte maskers met fijne stoffilters 
van stofzuigerzakken kunnen een vergelijkbare 
bescherming geven als FFP2/N95/KN95 maskers. 

Kähler en Hain 361 concluderen dat besmettingen met 
virus door druppels/aerosols effectief kunnen worden 
voorkómen als iedereen geschikte deeltjesfilterende 
maskers op de juiste wijze zou gebruiken naast andere 
maatregelen zoals afstandhouden. 

Hoe gebruik je een mondkapje?

Het RIVM heeft een video gemaakt voor professionals 
over het gebruik van mondneusmaskers.  
Deze instructie is ook nuttig voor ieder ander die een 
mondkapje gebruikt. Klik op onderstaande link:
https://vimeo.com/403728699 

type masker VFE(6,0 µm)        VFE(2,6 µm)

katoen met stofzuigerzak 99,5% 98,8% 
katoen met babydoekje 98,5% 97,6%
Victoriaanse DHHS 98,6% 99,1%
3 lagig (100% hennep doek,
  polymembraan, kaasdoek) 93,6% 89,0%
chirurgisch masker 1 99,9% 99,6%  
chirurgisch masker 2 99,5% 99,5%
N95 masker 99,9% 99,3%

https://vimeo.com/403728699
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Mondkapjes en President Trump

Op 3 april 2020 deed de Amerikaanse President Donald 
Trump de volgende uitspraak over het gebruik van 
mondkapjes om infectie met SARS-CoV-2 tegen te gaan: 

“It is going to be a voluntary thing. You can do it. You don’t 
have to do it. I am choosing not to do it.”

Op 21 juli 2020 veranderde Trump zijn standpunt en 
adviseerde om toch mondkapjes te gebruiken en verklaarde 
dat hij dat zou doen. 

Hahn 332 heeft een schatting gemaakt van het aantal 
doden door covid-19 dat kan worden toegeschreven 
aan de uitspraken van Trump. Hij gebruikte hiervoor 
o.a. epidemiologische methoden, gegevens van de CDC 
over sterfte door SARS-CoV-2 en gegevens in hoeverre 
Republikeinen en Democraten de president vertrouwen 
over informatie die hij geeft over het virus in de genoemde 
periode.  

Hij heeft berekeningen gemaakt voor verschillende 
percentages mensen die door Trump's uitspraken geen 
mondkapjes gebruikten: 25%, 50% en 75%. Dit heeft 
geleid tot resp. 4.244, 8.356 of 12.202 doden.   

Hahn wijst erop dat presidentiële uitspraken over 
gezondheidkwesties grote gevolgen kunnen hebben 
voor de volksgezondheid.  Uitspraken van landelijke 
leiders zouden daarom moeten zijn gebaseerd op de best 
beschikbare wetenschappelijke informatie.  

Een 74-jarige Amerikaanse man 
die net covid-19 heeft gehad en nog 
besmettelijk is, demonstreert hoe hij 
zijn hand besmet bij het afdoen van zijn 
mondkapje. 

Test van mondkapjes door TU Delft voor KASSA

De publieke omroep BNNVARA heeft op 17 oktober 2020 
in het consumentenprogramma KASSA de resultaten laten 
zien van een door de TU Delft uitgevoerde test van "zeven 
mondkapjes die overal in de winkel liggen", waaronder een 
medisch masker (KN95).  Hun conclusie is:

"Een medisch masker, waarvan het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eigenlijk niet 
wil dat consumenten het kopen, kwam als beste uit de test. 
Dit masker kan je als consument onder andere online en in 
automaten op treinstations gewoon aanschaffen.
De rest van de mondkapjes kwamen een stuk slechter uit 
de test. TU Delft heeft de afgelopen maanden gewerkt aan 
een nieuwe meetmethode voor gezichtsmakers. Het test 
met name welke invloed de pasvorm heeft. De testresultaten 
laten duidelijk zien dat door een slechte pasvorm veel 
mondmaskers ‘lekkage’ vertonen bij de neus, wangen en kin. 
En soms laat ook de stof veel waterdruppeltjes door."

Commentaar. Sommige media gaan met een verkeerde 
interpretatie van de testen van KASSA aan de haal door te 
beweren dat mondkapjes dus geen zin hebben en het RIVM 
dus gelijk had.  Maar KASSA concludeerde vooral dat er veel 
slechte maskers op de markt zijn en dat de pasvorm vaak 
gebrekkig is. 
Volgens BNNVARA zijn de testen uitgevoerd met een nieuwe 
methode waaraan de TU Delft de afgelopen maanden heeft 
gewerkt. De vraag is wat deze methode precies is en of deze 
is gevalideerd.  En, niet onbelangrijk, of de proefopstelling 
geschikt is om te weten te komen in welke mate mondkapjes 
bij juist gebruik de drager en/of de omgeving beschermen 
tegen besmetting met SARS-CoV-2. 
Ik heb geen wetenschappelijke publicaties gevonden van de 
TU Delft over hun onderzoek, niet over hun nieuwe testme-
thode en niet over de testen zelf. Zolang deze er niet zijn, is 
het niet mogelijk een zinnige conclusie te trekken over de 
waarde van hun bevindingen. 

Conclusie
Het dragen van mondkapjes in openbare ruimten, m.n. 
binnenruimten, naast maatregelen als 1,5 m afstand-
houden en het vaak wassen van de handen, levert een 
zinvolle bijdrage aan het terugdringen van het aantal 
besmettingen.  Hierbij is het essentieel dat er goede 
voorlichting wordt gegeven over het juiste gebruik 
ervan. Dit geldt ook voor hoe je ze afdoet zonder je 
handen te besmetten. Het SARS-CoV-2 blijft op mense-
lijke huid namelijk 9 uur actief en besmettelijk. 345

De beste mondkapjes om ook jezelf te beschermen zijn 
de FFP2/KN95/N95 maskers. De overheid raadt ze af
voor particulieren om een tekort voor zorgpersoneel 
te voorkómen. Dit is acht maanden na het begin van de 
pandemie tamelijk bizar, bovendien zijn ze vrij te koop. 
Met niet-medische en zelfgemaakte maskers bescherm 
je vooral anderen en minder jezelf maar als iedereen ze 
draagt vervalt dit nadeel enigszins.

Zelfgemaakte maskers moeten bij voorkeur uit meer dan 
éen laag bestaan met ertussen een fijnstoffilter gemaakt 
van een stofzuigerzak. Als ze goed passen en juist 
worden gebruikt, zijn ze waarschijnlijk even betrouw-
baar als FFP2/KN95/N95 maskers. 

Zie een lezenswaardig artikel in Nature 347: 
Face masks: what the data say

RIVM, ministers en mondkapjes

Vanaf het begin van de covid-19-epidemie tot recent 
heeft het RIVM met de verantwoordelijke ministers het 
nut van mondkapjes voor de bevolking afgedaan als 
schijnveiligheid. Tegelijkertijd werd het de bevolking 
praktisch “verboden“ de FFP2/KN95/N95 mondkapjes 
te gebruiken omdat er anders niet genoeg zouden zijn 
voor het zorgpersoneel. Juist deze mondkapjes geven 
de dragers ervan de beste bescherming .... Was de 
schaarste ook hier de “reden” dat ze “geen nut“ hadden?
[toegevoegd 22 oktober 2020]  

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02801-8
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Mondkapjes verkleinen de kans op besmetting met 
SARS-CoV-2
[toegevoegd 22 mei 2021]

De lucht is een van de belangrijkste routes voor 
de overdracht van luchtwegvirussen, waaronder 
het SARS-CoV-2.  Het dragen van gezichtsmaskers 
wordt algemeen aanbevolen om de overdracht te 
verminderen.  Maskers beschermen mensen op twee 
manieren: 
- bij de bron wordt de uitstoot en verspreiding van
  luchtwegvirussen door druppels en aerosolen   
 verminderd 
- de drager wordt beschermd door vermindering van 
 het inademen van airborne luchtwegvirussen.   
De effectiviteit van maskers staat evenwel nog 
steeds ter discussie. Dat heeft o.a. te maken met de 
verschillende eigenschappen van de N95/FFP2
maskers (medische maskers) enerzijds en de 
chirurgische en vergelijkbare maskers anderzijds. 
De eerste laten ongeveer 5% van de deeltjes door 
en bij de laatste varieert dat tussen de 30 en 70%. 
Het aantal luchtwegdeeltjes dat wordt doorgelaten 
is dus aanzienlijk bij de niet-medische maskers. 
Waarnemingen op plaatsen waar een groot deel van de 
bevolking (niet-medische) maskers draagt, laten echter 
zien dat daar covid-19 beter onder controle is. 

Figuur 2.12 In een virusrijke situatie (A en B) is de concentratie van airborne virus zo hoog dat de hoeveelheid  
ingeademd virus zowel mét (Nv.mask) als zonder (Nv) masker veel hoger is dan de IDv.50 en de Pinf  in de buurt van de 1 
blijft, zelfs als maskers worden gebruikt. 
In een virusarme situatie (C en D) is Nv en Nv.mask dichtbij of zelfs lager dan de IDv.50 en neemt de Pinf  aanzienlijk af 
als maskers worden gebruikt, zelfs als deze de inhalatie van alle uitgeademde deeltjes niet kan voorkomen. In B en D 
stellen de rode stippen uitgeademde deeltjes met virus voor en de open groene cirkels die zonder virus. 
Nv: aantal ingeademde virusdeeltjes zonder masker; Nv.mask: idem met masker; IDv.50: mediane infectiedosis; Pinf : kans op infectie
Bron: Cheng et al 507

Cheng et al 207 publiceerden op 20 mei 2021 de 
resultaten van hun studie waarin ze aantoonden dat 
de effectiviteit van maskers sterk samenhangt met de 
hoeveelheid virus dat in de lucht hangt. Bovendien 
bleken slechts weinig uitgeademde deeltjes virus te 
bevatten.  
In de meeste situaties bleek de hoeveelheid airborne 
virus voldoende laag te zijn waardoor maskers de 
overdracht verminderen (fig. 2.12). 
In situaties met veel virus zoals medische centra die 
patiënten met covid-19 behandelen, zijn maskers 
nodig die beter filteren en is een adequate ventilatie 
essentieel om het infectierisico laag te houden. 

De conclusie is dat maskers effectief zijn in situaties 
met lage concentratie van het virus zoals in de 
praktijk gebruikelijk is. Als het dragen van maskers 
wordt gecombineerd met andere maatregelen die de 
virusconcentratie verlagen zoals goede ventilatie en 
afstandhouden, zijn de maskers nog effectiever in het 
verkleinen van de kans op infectie. 
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Effect van publieke maatregelen op covid-19
[toegevoegd 19 november 2021]

Talic et al 546 onderzochten de literatuur op het effect 
van publieke maatregelen op het vóorkomen van 
covid-19.  De studies moesten aan zgn. insluitcriteria 
voldoen. Zo moesten het observationele studies of 
interventiestudies zijn naar de effectiviteit van maat-
regelen op het vóorkomen van covid-19, besmetting 
met SARS-CoV-2 en sterfte door covid-19. 
Ze screenden 36.729 studies waarvan er 36.079 als 
irrelevant werden beschouwd.  Van de overige 650, 
voldeden er 72 aan de insluitcriteria. Slechts 35 hier-
van beoordeelden afzonderlijke maatregelen. Door 
heterogeniteit van de studies was een meta-analyse 
niet mogelijk voor de uitkomsten van quarantaine 
en isolatie, algehele lockdowns, sluiting van grenzen, 
scholen en werkplekken.  Meta-analyse van de 
resterende 8 studies wees op een vermindering van 
het risico op covid-19-gevallen door handen wassen, 
dragen van een mondkapje en afstand houden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAATREGEL RELATIEF RISICO   95% CI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
handen wassen 0,47 0,19-1,12
dragen van een mondkapje 0,47 0,29-0,75
afstand houden 0,75 0,59-0,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commentaar. Handen wassen en het dragen van een 
mondkapje verkleinden het relatief risico (RR) op covid-19 
met de helft en afstand houden met 25%. 
De 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn echter groot: 
voor het handen wassen loopt het RR van 0,19 tot 1,12, 
dus van een veel kleiner risico tot juist een groter risico!  
Alleen voor het dragen van een mondkapje en het afstand 
houden ligt het 95% CI geheel in het veilige gebied onder 
de 1. 
De onderzoekers wijzen zelf op de vele onzekerheden van 
hun analyse, o.a. omdat veelal meer dan éen maatregel 
tegelijk was genomen en niet alle maatregelen konden 
worden geanalyseerd.  
De waarde van deze analyse is beperkt maar de resultaten 
passen bij wat andere studies al aangaven (zie terug) en 
wat gezond verstand al deed vermoeden. 

Figuur 2.13 Relatief risico (RR) op covid-19 door geselecteerde publieke maatregelen. Een relatief risico <1 betekent 
dat het risico kleiner is door de maatregel en een RR>1 dat het risico groter is door de maatregel.
Zie de tekst en het commentaar hierboven voor een interpretatie van deze resultaten. 
Talic et al 546 

Besmetting met SARS-CoV-2 via voorwerpen
[toegevoegd 11 november 2021]

Lewis 557  en Goldberg 558 hebben kritisch gekeken naar 
de studies over hoe lang SARS-CoV-2 op voorwerpen  
besmetting kan veroorzaken. Hun bezwaren zijn dat 
de omstandigheden in deze studies weinig gemeen 
hebben met de werkelijkheid.  Zo werden bijv. 106 - 107 

infectieuze virussen op de testvoorwerpen of in de 
aerosols gebracht. 
Goldberg 558 heeft geen gegevens kunnen vinden over 
het aantal coronovirussen in aerosoldruppels van 
patiënten. Wel zijn er gegevens over de hoeveelheid 
influenza-RNA-virussen in aerosols: er bleken 10-100 
virusdeeltjes in een druppel te zitten. Het aantal dat 
nog kon vermenigvuldigen in een laboratoriumtest 
was nog minder. Het zal voor SARS-CoV-2 niet veel 
anders zijn.
Goldberg 558 concludeert dat de kans op besmetting 
door voorwerpen erg klein is en alleen mogelijk als een 
geï�nfecteerd persoon op een oppervlak hoest of niest 
en iemand anders binnen 2 uur dit voorwerp aanraakt.  

De CDC heeft in mei 2020 over besmetting via voor-
werpen aangegeven: "not thought to be a common way 
that covid-19 spreads".  

Lewis 557 vat de studies over de besmettingen bij
uitbraken samen: deze komen tot stand als 
geï�nfecteerde personen door hoesten, spreken 
en ademen grote en kleine druppels (aerosols) 
verspreiden die direct door personen in hun nabijheid  
worden ingeademd. 
 
Overheden hebben de gemakkelijke weg gekozen 
door vele miljarden te verspillen aan het reinigen 
van oppervlakken in plaats van de moeilijker weg de 
ventilatie, vooral 's winters, te verbeteren. 
Ook in Nederland heeft de overheid lang gepropageerd 
om je "handen stuk te wassen".  Ze ging er gwoon van 
uit dat de ventilatie in gebouwen, zoals scholen, in 
orde was omdat die "voldeed aan de bouwbesluiten".  
Besmetting via aerosols werd als niet reëel 
gekwalificeerd. 
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Virus in rioolwater

Het is bekend dat bij met SARS-CoV-2 besmette 
personen het virus in de feces kan worden aangetoond. 
Dit kan al 3 dagen na besmetting zijn, terwijl eventuele 
klachten pas hoeven op te treden na nog ruim een 
week of helemaal niet.  

De hoeveelheid RNA van SARS-CoV-2 in rioolwater is 
een goede maat gebleken voor het aantal besmette 
personen in een bepaald gebied.  Met bepalingen van 
de hoeveelheid RNA van SARS-CoV-2 in rioolwater, is 
een uitbraak al te ontdekken ruim een week voor de 
stijging van het aantal ziektegevallen.

De testen op de aanwezigheid van het virus gebeuren 
met de RT-PCR. Met deze test wordt heel specifiek en 
gevoelig het RNA van SARS-CoV-2 aangetoond. Dat zegt 
echter niets over eventuele besmettelijkheid omdat RT-
PCR ook niet-infectieus ("dood") virus aantoont. 

Een logische vraag is dan ook of je door contact met 
rioolwater besmet kan worden met SARS-CoV-2.  
Rioolwater kan heel veel schadelijke micro-organismen 
bevatten zoals bacteriën. Verder kunnen er talloze 
schadelijke stoffen in zitten, zoals bijv. geneesmiddelen 
en andere chemische verontreinigingen. Contact met 
rioolwater is dus sowieso niet aan te raden.
 

Is RNA van SARS-CoV-2 in rioolwater besmettelijk?

Rimoldi et al 300 onderzochten monsters van 
onbehandeld en gezuiverd afvalwater van 3 zuiverings-
installaties en monsters van 3 rivieren in de regio 
Milaan. Ze gebruikten de RT-PCR test voor het 
aantonen van het virale RNA en viruskweken om uit te 
maken of het virus nog infectieus was.  
De hoeveelheid viraal RNA nam na 8 dagen af, in 
lijn met de epidemiologisch trends in de regio.  Alle 
viruskweken waren negatief. 
RT-PCR's van rivierwater waren soms positief, maar de 
kweken waren ook hier negatief. 

Westhaus et al  313 onderzochten rioolwater van 9 
gemeentelijke rioolzuiveringsinstallaties in Duitsland.
Het SARS-CoV-2 RNA werd aangetroffen in alle 9 
inlaatsystemen.  Ze vonden dat de hoeveelheid SARS-
CoV-2 RNA correleerde met het aantal COVID-19 
gevallen in de verschillende regio's.  Het SARS-CoV-2  
RNA bleek niet infectieus te zijn. 

Conclusie
De hoeveelheid SARS-CoV-2 RNA in rioolwater van 
een regio is een vroege en goede maat gebleken voor 
het aantal met SARS-CoV-2 besmette personen in een 
bepaalde regio. 
Tot nu toe is er geen infectieus SARS-CoV-2 RNA in 
rioolwater aangetoond, ook niet vóor de zuivering. 

> Van besmetting naar infectie
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Figuur 2.14 Schema van infectie door SARS-CoV-2. Het spike-eiwit (S-eiwit) op het virus bindt aan de receptor ACE2 
op de lichaamscel (links) en wordt geactiveerd door TMPRSS2. Het S-eiwit (rechts, sterk vergroot weergegeven) 
wordt nu door een enzym op de cel, furine, geknipt in twee subunits S1 en S2 met verschillende functies.121,144,366  

De S1-subunit bestaat uit vier domeinen S1A t/m S1D, waarvan S1A en S1B functioneren als RBD. S2 is nodig voor de 
fusie van de membranen van het virus en de lichaamscel, gevolgd door endocytose en virusreplicatie. 
RBD: receptor binding domain; ACE2: angiotensine-converting enzym 2;TMPRSS2: transmembrane protease serine 2; endocytose: opname van het virus 
in de cel; virusreplicatie: vermenigvuldiging van het virus  -  Markus Hoffmann - https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/230843.php

Van besmetting naar infectie

De eerste stap van besmetting naar infectie is binding 
van het virale S-eiwit (spike) aan ACE2 op cellen van 
de longblaasjes waarbij ook het enzym TMPRSS2 een 
rol speelt (fig. 2.13). Het virus fuseert nu met de cel-
membraan en dringt de cel binnen. Het virale RNA 
komt hierbij vrij in de cel en regelt de productie van 
eiwitten die nodig zijn voor nieuwe virussen. Via 
tussenstappen fuseert het virus nu van binnenuit met 
de celmembraan en komen er nieuwe virussen vrij die  
andere cellen infecteren (fig. 2.15).9-11 

Neuropilin-1

Recent (oktober 2020) werd duidelijk dat naast 
ACE2 ook neuropilin-1 (NRP1) een rol speelt bij het 
binnendringen van SARS-CoV-2 in de cellen van de 
patiënt. 366-368

Furine (fig. 2.14) knipt het spike-eiwit op een speciale 
"knipplek" (RRAR^S) in twee stukken, S1 en S2.  S1 
bindt nu aan de membraangebonden co-receptoren 
neuropilin-1 (NRP1) en neuropilin-2 (NRP2). Als de 
binding van S1 aan NRP1 werd geblokkeerd, remde dit 
het binnengaan van SARS-CoV-2 in de cel. 366   

De binding van NRP1 aan S1 speelt waarschijnlijk 
een rol bij de grotere besmettelijkheid van SARS-
CoV-2 in vergelijking met SARS-CoV, mogelijk omdat 
SARS-CoV de unieke knipplek RRAR^S mist. 366  

Vergelijkbare knipplekken zijn ook gevonden in de 
spike-eiwitten van vele andere ziekmakende humane 
virussen zoals Ebola, HIV-1 en virulente stammen van 
vogelgriepvirussen. 367

Het onmogelijk maken dat het spike-eiwit door furine 
wordt geknipt, is mogelijk een belangrijke manier om 
het binnendringen van SARS-CoV-2 in lichaamscellen 
tegen te gaan. 

Het is bekend dat NRP1 in overvloed aanwezig is op 
epitheelcellen van de luchtwegen en reukorgaan.  
Davies et al 368 toonden aan dat NRP1 ook in het 
centraal zenuwstelsel aanwezig is waaronder de 
reukgerelateerde gebieden.  Dit suggereert dat de 
expressie van NRP1 op cellen een rol speelt bij de 
neurologische verschijnselen van covid-19 waaronder 
het verlies van smaak en reuk. 

Figuur 2.15 Schema van de vermenigvuldiging van 
virus in een lichaamscel.

Koorts en binding van SARS-CoV-2 aan ACE2
Guan et al 406 vonden dat COVID-19 bij patiënten met luchtweg
symptomen die bij ziekenhuisopname hoge koorts hadden, 
significant vaker minder fataal verliep. Zhou et al 407 vonden 
dat de binding van SARS-CoV-2 aan de ACE2-receptor bij 40oC 
minder sterk was dan bij 37oC.  De viral load was bij patiënten 
met lichte koorts (37,5-38oC) significant groter dan bij hen 
met hoge koorts (>38oC).  Ze verklaren dit doordat het RBD 
(receptor binding domain) bij hogere temperatuur flexibeler 
is waardoor er sterkere fluctuaties van de vorm zijn en de 
binding aan het ACE2 slechter wordt.407
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Figuur 2.16 Voorbeeld van de verschillende fasen na besmetting (*) met SARS-CoV-2. 80    A: bij een deel van de patiën-
ten ontstaat 5 dagen na het begin van de symptomen kortademigheid en 3 dagen later plotseling ernstige longafwijkin-
gen	(ARDS)	die	beademing	nodig	maken	en	dodelijk	kunnen	aflopen.	B:	het	meest	voorkomende	en	gunstige	beloop	met	
herstel C: merk op dat een aantal dagen voordat de symptomen beginnen, de patiënt al besmettelijk is
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Incubatietijd

De incubatietijd is de tijd tussen besmetting en 
eerste ziekteverschijnselen (fig. 2.16, groen vlak). 
Voor covid-19 is dit 5-6 dagen met een spreiding van 
2-11 dagen.7,13,94  Voor kinderen is de incubatietijd 
waarschijnlijk gemiddeld 7,5 dag.105  She et al 250 
noemen voor kinderen een incubatietijd van ongeveer 
6,5 dag tegen 5,4 bij volwassenen. 

De langere incubatietijd voor kinderen betekent dat 
als een kind zijn ouders besmet, de ouders eerder ziek 
kunnen worden dan het kind waardoor de kans groot is 
dat de ouders ten onrechte als bron van de besmetting 
worden gezien.

Waarop letten als je met SARS-CoV-2 besmet bent 
maar geen klachten hebt?

Als je besmet bent met SARS-CoV-2, bestaat de kans 
dat je covid-19 krijgt in een meer of minder ernstige 
vorm. Een deel hiervan krijgt longafwijkingen die 
fataal kunnen zijn.  

Als je besmet bent maar geen klachten hebt, is het 
gebruikelijk dat je in quarantaine gaat totdat je 
anderen niet meer kunt besmetten. Ondertussen 
is het van belang om bij griepachtige klachten of 
benauwdheid die bij covid-19 kunnen passen, contact 
op te nemen met bijv. je huisarts om tijdig te kunnen 
worden behandeld.   

Chatterjee et al 509 onderzochten 1.095 covid-19-
patiënten van 18 jaar en ouder die tussen 1 maart en 
8 juni 2020 werden opgenomen in een academisch 
ziekenhuis in de VS.   

Opmerkelijk was dat driekwart van de patiënten een te 
lage zuurstofsaturatie (minder dan 92%) en/of een te 
snelle ademhaling (meer dan 20 per minuur) hadden, 
maar slechts 10% kortademigheid en 25% hoesten als 
klacht had.  

197 patiënten overleden. Het bleek dat patiënten
die bij de ziekenhuisopname met een ademhalings-
frequentie van >22/minuut, een 1,9-3,2 keer 
verhoogde kans hadden te overlijden. Voor personen 
met een zuurstofsaturatie onder de 92% was dit risico 
verhoogd met een factor 1,8-4,0. 

De onderzoekers concluderen o.a. dat de klacht 
kortademigheid vaak afwezig is bij patiënten met een 
beginnende covid-19 én longbetrokkenheid. Hierdoor 
kan kostbare tijd verloren gaan om longafwijkingen 
tijdig te behandelen. 

Hun advies is daarom dat met SARS-CoV-2 besmette 
personen zonder klachten, met name als ze over-
gewicht hebben, het beste regelmatig thuis zelf hun 
zuurstofsaturatie en ademhalingsfrequentie kunnen 
meten om longbetrokkenheid te kunnen ontdekken 
voordat ze klachten van kortademigheid krijgen.  
Bij een ademhalingsfrequentie van >22/minuut of een 
zuurstofsaturatie <92% moet men dus direct medische 
hulp zoeken. 
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Ziekteverschijnselen zijn bij zo'n 80% van de besmette 
personen mild tot matig ernstig 40,47 en bij kinderen 
vaak nauwelijks merkbaar. Ouderen daarentegen zijn 
vaak ernstiger ziek.40,47  

Meest voorkomende verschijnselen
De meest voorkomende verschijnselen zijn koorts, 
droge hoest en vermoeidheid (Tabel 3.1). Bij ouderen 
kan de koorts ontbreken. Minder vaak komen voor: 
spierpijn, zere keel, diarree, conjunctivitis, hoofdpijn, 
verlies van smaak en reuk, huiduitslag of verkleuring 
van vingers en tenen.  Diarree wordt vaker bij kinderen 
gezien.  Deze griepachtige verschijnselen ontstaan 
door het vrijkomen van cytokinen uit cellen van het 
immuunsysteem (zie verder).

Ernstige symptomen
Twee weken na de besmetting herstellen de meeste 
covid-19-patiënten. Bij een deel kan de ziekte juist dan 
progressief erger worden met kortademigheid, pijn of 
druk op de borst, uitval van spraak of beweging, zuur -
stofgebrek, acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
en septische shock (Bijlage 4).6,7  

Longafwijkingen (zie verder) ontstaan door de 
vermenigvuldiging van het virus in de cellen van de 
longblaasjes die daardoor stukgaan. Daarnaast worden 
er cellen van het immuunsysteem bij betrokken 
zoals macrofagen en T-lymfocyten waardoor er  
ontstekingsmediatoren zoals cytokinen en chemokinen  
vrijkomen.11  Als dit overmatig gebeurt kan dit een zgn. 
cytokinestorm geven (zie kader volgende blz). 
ARDS kan weer leiden tot het uitvallen van meerdere 
organen zoals longen, hart, lever en nieren (multiple 
organ dysfunction syndrom, MODS) met de dood als 
gevolg.224

Naast de genoemde gevolgen van de vermenig-
vuldiging van het virus en het vrijkomen van 
ontstekingsmediatoren, is er ook vorming van 
bloedstolsels in de longen en andere organen (zie 
verder). 

Psychiatrische verschijnselen  
Een meta-analyse van publicaties over psychiatrische 
verschijnselen bij SARS, MERS, and covid-19, liet zien 
dat in de acute fase van covid-19, patiënten tijdelijk 
kunnen lijden aan delirium.159   Acute verwardheid of 

Tabel 3.1 Verschijnselen bij in ziekenhuizen 
opgenomen covid-19-patiënten in China 

studie* A B
aantal patiënten 3062 202  

kenmerk %

man 56,9 57,4
sterfte 5,5 0,0
geen klachten 11,9

koorts 80,4 77,2
hoesten 63,1 59,4
moeheid 46,0 21,8
sputum opgeven 41,8
spierpijn 33,0 10,4
geen eetlust 38,8
druk op de borst 35,7
kortademigheid 35,0 9,4 
misselijkheid / braken 10,2 2,0
diarree 12,9 6,4
hoofpijn  15,4 5,9
keelpijn  13,1 11,9
rillen 10,9
loopneus  3,0
buikpijn 4,4

gestoorde nierfunctie 25,5
gestoorde leverfunctie 29,0

enkelzijdige longafwijkingen 25,8 17,3
dubbelzijdige longafwijkingen 75,7 78,2 

 *  studie A: Zhu et al 130 (meta-analyse 38 studies)
 studie B: Huang et al 132 (data van 8 ziekenhuizen)

3 DE ZIEKTE 
COVID-19

delirium kan, vooral bij ouderen, een eerste en soms het 
enige symptoom zijn .160,161

Zie verder bij neurologische afwijkingen.

Nieren
Acute nierbeschadiging kwam voor bij 5,1% van in een 
Chinees universiteitsziekenhuis opgenomen patiënten 
en ging gepaard met een hogere sterfte.75

> Hart

Bijlage 4
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Hart

SARS-CoV-19 kan, net als veel andere virussen, 
ontsteking van de hartspier veroorzaken. Daarnaast 
kan het hart, net als andere organen, door covid-19 
worden beschadigd.  Omgekeerd kunnen bestaande 
hartafwijkingen en hoge bloeddruk nadelige gevolgen 
hebben op het beloop van covid-19.  Zo wordt bij 
patiënten met een hartziekte een sterfte aan covid-19 
van 10,5% gemeld.343 

Hartafwijkingen door covid-19
Liu et al 342 hebben een overzicht geschreven van de 
verschillende hartproblemen die kunnen voorkomen
door covid-19.   Deze kunnen het gevolg zijn van 
celbeschadiging door het virus, de cytokinestorm, 
zuurstoftekort of als onderdeel van het falen van
organen.  Daarnaast kunnen geneesmiddelen die bij
covid-19 worden gebruikt, bijwerkingen op het hart 
hebben. 
Voorbeelden van mogelijke hartproblemen zijn acute 
myopericarditis, acuut coronair syndroom, hartfalen en 
shock en hartritmestoornissen.

Myocarditis. In een serie van 150 in het ziekenhuis 
opgenomen covid-19-patiënten, was myocarditis 
(ontsteking van de hartspier) bij 7% de doodsoorzaak 
en bij 33% speelde myocarditis meer of minder een rol. 

Sawalha et al 516 publiceerden in februari 2021 hun
onderzoek in de Engelstalige literatuur naar 
myocarditis/myopericarditis bij covid-19 over de 
periode 1 december 2019 tot 1 juli 2020. 
Ze vonden 14 gevallen in 14 publicaties van de 70 die 
aan hun eisen voldeden. Het betrof in 58% mannen, 
de mediane leeftijd was 54 jaar. De helft had geen 
bijkomende ziekte maar 33% had hypertensie. Het 
merendeel van de patiënten (81%) kon het ziekenhuis 
levend verlaten, bij hen die waren behandeld met 
corticosteroï�den was dat 85%. 

Commentaar. Een systematisch onderzoek van case reports 
van myocarditis bij covid-19 in de Engelstalige literatuur in 
de eerste zeven maanden van de pandemie liet slechts 14 
goed gedocumenteerde gevallen zien terwijl de diagnose 
ervan niet moeilijk is. Dit suggereert dat de complicatie van 
myocarditis bij covid-19 zeldzaam is. 

Acuut coronair syndroom (waaronder hartinfarct en 
instabiele angina pectoris) is het gevolg van acute 
ischemie (verminderde doorbloeding) van de hartspier.
Dit kan het gevolg zijn van obstructie van coronairvaten 
door plaques. Bij veel patiënten was dit het gevolg van 
niet-obstructieve afwijkingen zoals coronaire spasmen, 
microtrombi of beschadiging van endotheelcellen. 

Hartfalen komt mogelijk bij een kwart van in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten voor. Rechtszijdig 
hartfalen kan het gevolg zijn van de afwijkingen in de
longen waardoor de weerstand in de longen sterk 
toeneemt. Shock kan het gevolg zijn van hartfalen.  

Hartritmestoornissen komen vaak voor bij patiënten met 
covid-19. 343  In een studie van 138 in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten met covid-19, kwamen 
ritmestoornissen bij 17% voor en bij patiënten op de 
ICU bij 44% (zie Liu et al 342). Ritmestoornissen zijn ook 
beschreven bij myocarditis met cardiogene shock. 

Covid-19 bij patiënten met hartafwijkingen
De hoge sterfte aan covid-19 bij patiënten met 
hartvaatziekten wordt mogelijk veroorzaakt door 
de veronderstelde grotere dichtheid van ACE2 in het 
hartvaatsysteem.  

Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt sterk aan ACE2 
waardoor het cellen kan binnendringen en kan leiden 
tot acute hartbeschadiging. 343  Dit zou vóorkomen bij 
ruim 7% van de patiënten met covid-19.

Bij patiënten met een stijging van het hs-troponine* is 
de sterfte aan covid-19 vertienvoudigd. Bijna de helft 
van patiënten die overleden door covid-19 hadden een 
stijging van het hs-troponine. 

_________________________________
* hartspiercellen bevatten 2 enzymen die niet voorkomen in 
andere lichaamscellen, troponine en CK-MB; als hartspier- 
cellen stukgaan, komen deze enzymen vrij in het bloed en 
vormen daarmee een bewijs van hartspiercelbeschadiging. 

> Trombose
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Trombose

COVID-19-patiënten hebben vaak trombose van zowel 
aders (venen) als slagaders (arteriën).179   Patiënten met 
ernstige ziekte en andere risicofactoren, zoals hoge 
leeftijd, mannelijk geslacht, obesitas, kanker, andere 
bijkomende ziekten en opname op de intensive care 
unit (IC), hebben een hoger risico op trombose.179, 198 
Bij COVID-19-patiënten op de IC heeft bijna 40% pro-
blemen met tromboses, 2x zoveel als andere IC-patiën-
ten.281

Kenmerkend voor COVID-19 zijn de uitgebreide klei-
ne bloedstolsels in kleine bloedvaten, trombotische 
microangiopathie (TMA) genoemd. 280 De opname van 
zuurstof wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, ook bij 
kunstmatige beademing. Het leidt ook tot het uitvallen 
organen (MODS) en is een belangrijke doodsoorzaak.  
Andere problemen die kunnen voorkomen zijn o.a. 
diffuse intravasale stolling en secondaire hemofagocytai-
re lymfohistiocytosis (sHLH). 

In verband met de grote kans op trombose en ernstige 
gevolgen is antistolling standaard bij de behandeling 
van COVID-19 maar dit voorkomt niet alle veneuze 
trombose, longembolieën en hersen- en hartinfarcten. 
Het verhoogde risico op trombose ontstaat waarschijn-
lijk door de combinatie van ontsteking, cytokinestorm 
en longbeschadiging.  Bij een deel van de patiënten 
spelen antifosfolipiden-antistoffen een rol. 

Antifosfolipiden-antistoffen

Antifosfolipiden-antistoffen (APLA) zijn antistoffen 
die zijn gericht tegen het eiwit b2-glycoproteï�ne-1.  Ze 
komen voor bij verschillende auto-immuunziekten 
zoals bijv. lupus erythematodes disseminatus. De 
antistoffen worden ook wel lupus anticoagulans 
genoemd, een verwarrende naam omdat ze de stolling 
niet tegengaan maar juist bevorderen. De naam is 
ontstaan omdat een bepaalde stollingstest (partiële 
tromboplastine tijd, PTT) verlengd is. 
APLA komen ook geï�soleerd voor als oorzaak van 
trombosen van aders en slagaders, men spreekt dan 
van (primair) antifosfolipidensyndroom. 

Er is gevonden dat de PTT bij een deel van COVID-
19-patiënten verlengd is, reden om te kijken of APLA 
hiervoor en voor de trombosen verantwoordelijk zijn.
Reyes-Gil et al 288 onderzochten 68 COVID-19-patiënten    
op APLA met de lupus anticoagulans test (LAT). 30 
(44%) waren positief.  Bij 19 (63%) van hen waren 
arteriële en veneuze trombosen gedocumenteerd. Bij 
de LAT-negatieve COVID-19-patiënten was dit 34% 
(p=0.03).  

De conclusie is dat APLA vaak voorkomen bij COVID-19-
patiënten en  trombose van aders en slagaders kunnen 
veroorzaken

Neurologische verschijnselen

Bij veel patiënten met COVID-19 komen neurologische 
afwijkingen voor. 315  Hiervan komen reuk- en smaak-
verlies en hoofdpijn het vaakst voor. 
Hoofdpijn is een veel voorkomende eerste klacht maar 
het precieze mechanisme is niet bekend. 
Plotseling verlies van reuk en smaak wordt gemeld bij 
15-73% van COVID-19-patiënten, vaker bij vrouwen 
en jongeren.128  Het kan het eerste en vrijwel enige 
symptoom zijn van de infectie.30   Kenmerkend voor 
reuk- en smaakverlies bij COVID-19 is, dat het niet 
gepaard gaat met een verstopte of gezwollen neus.  315  Als 
er geen duidelijke verklaring voor het verlies is (zoals 
een bijholte-infectie), is het verdacht voor infectie met 
SARS-CoV-2.31,45,58,84  Reuk- en smaakverlies herstelt zich 
gewoonlijk in een paar weken, samen met eventuele 
andere klachten.58,128

Afwijkingen van het bewustzijn is bij ruim eenderde 
van in het ziekenhuis opgenomen patiënten in Wuhan 
gevonden. Oorzaken kunnen zijn infectie van het 
hersenweefsel zelf, toxisch-metabole encefalopathie, 
epilepsie of beschadiging van de myelinelaag om de 
zenuwen.
Toxisch-metabole encefalopathie wordt gekenmerkt 
door gestoorde aandacht en alertheid met verwarring, 
loomheid, delier of coma. De encefalopatie kan 
verergeren door bijv. hyper- of hypoglycemie (te veel of 
te weinig glucose), hyper- of hyponatriëmie of hyper- 
of hypocalciëmie, gestoorde functie van nieren of lever, 
Sepsis met extreme ontsteking en/of een cytokinen-
storm kan de encefalopathie verergeren. 
Stollingsafwijkingen met trombose of bloedingen 
kunnen in waarschijnlijk alle organen optreden 
waaronder in de hersenen (cerebrovasculaire 
accidenten) en ruggemerg. 
Het is bekend dat infecties van de luchtwegen of 
maagdarmen gevolgd kunnen worden door het 
Guillain-Barré syndroom (GBS). De achtergrond is 
waarschijnlijk dat antistoffen tegen bestanddelen van 
de bacterie of virus kruisreageren met delen van het 
zenuwstelsel.
Er zijn enkele gevallen beschreven van patiënten 
met COVID-19 en het GBS.  Er is ook een patiënte 
beschreven met asymptomatische SARS-CoV-2-infectie 
en GBS.259   

MRI-onderzoek van de hersenen

Lu et al 323 deden uitgebreid onderzoek van de hersenen
met MRI (magnetic resonance imaging of kernspin-
tomografie)	bij 60 herstelde COVID-19 patiënten. Het 
was oorspronkelijk de bedoeling om 155 patiënten in 
het onderzoek op te nemen, onduidelijk is waarom 
het er maar 60 werden. Via sociale media werden 39 
op leeftijd en geslacht gematchte controlepersonen 
gerecruteerd die geen van alle COVID-19 hadden 
gehad. 
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Gulko et al 324 analyseerden 22 peer-reviewed Engels-
talige publicaties over MRI-onderzoek bij COVID-19-
patiënten. Hierin werden 126 patiënten beschreven 
waarvan er maar 19 (15%) geen afwijkingen op de MRI 
vertoonden. 
De meest voorkomende afwijking die in alle artikelen 
werd beschreven, waren acute of subacute infarcten 
bij 32 (25%) patiënten. Andere afwijkingen die bij 
meer dan 10% van de patiënten werden beschreven 
zijn leuko-encefalopathie (13%), corticale FLAIR 
signaalafwijking (12%), microbloedingen (11%) en 
leptomeningeale enhancement (11%). 
Onder leuko-encefalopathie worden afwijkingen van 
de witte stof van de hersenen verstaan met talrijke 
mogelijke oorzaken zoals infecties, toxische stoffen en 
kwaadaardige en aangeboren ziekten.  
Leptomeningeale enhancement wordt gezien bij 
leptomeningitis door virale ziekten. 
Corticale FLAIR signaalafwijkingen komen o.a. voor bij 
encefalitis en acute ischemie. 

Matschke et al 348  onderzochten de hersenen van 43 
COVID-19-patiënten die waren overleden in zieken-
huis, verpleeghuis of thuis. De mediane leeftijd was 76 
jaar (spreiding 51-94). 
Bij 86% werd astrogliose* gezien in alle onderzochten 
delen van de hersenen. Infiltratie van cytotoxische 
T-lymfocyten in hersenstam, kleine hersenen en her-
senvlies was er bij 79%.  
Bij 53% werd het SARS-CoV-2 in de hersenen en hersen-
zenuwen die uit de hersenstam komen aangetoond 
zonder dat er een verband was met de ernst van de 
afwijkingen. Er was geen aanwijzing dat het virus direct 
de oorzaak was van de afwijkingen.  
De onderzoekers concluderen dat de hersenen milde 
neuropathologische afwijkingen vertonen en vaak  
uitgesproken ontsteking van de hersenstam. 
_________________________
* astrogliose is een abnormale toename van het aantal astrocyten (een 
bepaald type steuncel) als gevolg van beschadiging van nabijgelegen 
zenuwcellen (neuronen)

Douaud et al 583 onderzochten of ook personen die 
een milde covid-19 hadden gehad, hersenafwijkingen 
vertoonden.  Ze maakten hiervoor gebruik van 785 
vrijwilligers in de leeftijd van 51-81 jaar van de UK 
Biobank waarbij twee hersenscans waren gemaakt. 
401 van hen hadden tussen de twee scans een infectie 
doorgemaakt met SARS-CoV-2.  De overige 384 vrijwil-
ligers dienden als controlepersonen. Omdat er al een  
scan van voor de infectie was, is de kans klein dat al 
voor de infectie bestaande afwijkingen zouden worden 
geï�nterpreteerd als effecten van covid-19.  
In de covid-19 groep was er:
1. een grotere afname van de dikte van de grijze stof  
 en weefselcontrast in de orbitofrontale schors en  
 parahippocampale gyrus  
2.  grotere verandering in de markers voor weefsel- 
 beschadiging in gebieden die qua functie verbonden  
 zijn met de primaire reukschors 
3.  grotere afname van het hersenvolume
4.  een sterkere afname van de cognitieve functie

68% van de COVID-19-patiënten had tijdens de infectie 
neurologische verschijnselen:

In de follow-up periode had 55% van de COVID-19 
patiënten neurologische symptomen. 
Uitgebreide analyse liet zien dat het volume van de 
grijze stof in verschillende delen van de hersenen  
groter was dan bij de controlepersonen.  In andere 
delen was er juist een toename van de witte stof.
Bepaalde afwijkingen correleerden met geheugen-
verlies en andere met reukverlies. 

Commentaar. Een fundamenteel punt van kritiek betreft 
zowel de patiëntengroep als de controlegroep. 
De patiëntengroep werd in mei 2020 bestudeerd, 3-4 
maanden na de ziekenhuisopname in januari en februari 
2020.  Het percentage COVID-19-patiënten dat in deze 
eerste maanden van de epidemie in het ziekenhuis zal 
zijn overleden, zal aanzienlijk zijn geweest maar kan 
dus niet zijn meegenomen in deze studie. Dit is een niet 
gedocumenteerde selectie van patiënten. 
Een controlegroep die bestaat uit gezonde personen is 
niet een adequte controlegroep voor deze patiënten-
groep. Zo had van de patiënten 62% zuurstof gehad, 97% 
antivirale therapie, 15% interferon en 35% antibiotica. 
De controlegroep had moeten bestaan uit mensen die 
ook ziek waren geweest door een infectie en liefst een 
vergelijkbare behandeling met medicijnen en beademing 
hadden gekregen.  We weten nu niet of de gevonden 
verschillen met de controlegroep komen door het SARS-
CoV-2 zelf, door de virusinfectie in het algemeen, door de 
lichamelijke stress van een ernstige ziekte en beademing, 
de zuurstof zelf, (micro-)trombi en -bloedingen of de 
geneesmiddelen etc.  Theoretisch zou het zelfs zo kunnen 
zijn dat de beschreven hersen-afwijkingen mensen direct 
of indirect vatbaarder maken voor infecties met SARS-
CoV-2. 

Een belangrijke vraag is verder wat we met deze gegevens 
kunnen. Op dit moment niets, denk ik.
Toen de MRI's werden gemaakt, 3-4 maanden na de 
ziekenhuisopname, had 55% van de patiënten nog 
steeds neurologische symptomen.  We weten niet of de 
gevonden afwijkingen de oorzaak van deze symptomen 
zijn. Hopelijk krijgt dit onderzoek een follow-up zodat 
we te weten komen of de symptomen en afwijkingen op 
de MRI's blijvend zijn of herstellen en hoe ze met elkaar 
samenhangen.  

neurologische klacht/afwijking       %
- stemmingsverandering 41,67
- moeheid 26,67
- hoofdpijn 25,00
- visusverandering 21,67
- spierpijn 15,00
- bewegingsbeperking 11,67
- geheugenverlies 13,33
- smaakverlies 6,67
- verdoofd gevoel arm/been 6,67
- trillen 6,67
- reukverlies 3,33
- doofheid 1,67
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De verschillen waren ook nog aanwezig als 15 personen 
die in het ziekenhuis opgenomen waren geweest en 
gemiddeld de sterkste afwijkingen hadden, niet werden 
meegeteld.  Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde 
verschillen tussen de infectie- en de controlegroep klein
waren, de sterkste nog geen 2%. Bovendien vertoonde 
niet iedereen die covid-19 had doorgemaakt, 
afwijkingen.
De onderzoekers concluderen dat de afwijkingen in de 
scans, die hoofdzakelijk de limbische hersenen en de 
reukschors betreffen, en de in vivo kenmerken kunnen 
zijn van de degeneratieve verspreiding van de ziekte via 
de reukzenuwen, ontsteking van de zenuwen of van het 
verlies van de reuksignalen door het reukverlies.  Verder 
onderzoek moet uitwijzen of de schadelijke effecten 
kunnen herstellen of lang zullen aanhouden.  

Neuropilin-1 (NRP1)
Naast ACE2 kan neuropilin-1 (NRP1) ook fungeren als 
receptor voor SARS-CoV-2 (zie terug).  Davies et al 368 

toonden aan dat NRP1 in het centraal zenuwstelsel 
aanwezig is waaronder de reukgerelateerde gebieden.  
Dit suggereert dat de expressie van NRP1 op cellen 
een rol speelt bij de neurologische verschijnselen van 
COVID-19 waaronder het verlies van smaak en reuk. 

Conclusie
Bij COVID-19-patiënten kan een groot scala aan 
neurologische afwijkingen worden gezien.  Eenderde 
of meer hiervan is het gevolg van trombosen en 
bloedingen.  Bij veel patiënten is er astrogliose in de 
hersenen en kan het virus  worden aangetoond, zonder 
dat er aanwijzingen zijn voor directe schade hierdoor.  
Infiltratie van cytotoxische T-lymfocyten kan vooral 
worden gezien in de hersenstam, kleine hersenen en 
hersenvlies.
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Figuur 3.1. Schematische voorstelling van de gevolgen van besmetting met SARS-CoV-2 en de verschillende gevolgen. 
Het verdere beloop wordt o.a. bepaald door de hoeveelheid virus, de activatie van monocyten/macrofagen, de 
hoeveelheden, typen en onderlinge balans van de cytokinen en de immunologische reactie. 
Bron: Wang et al 224 (gemodificeerd)

De eerste cruciale reactie in de verdediging van het 
lichaam tegen een infectie, is het vrijkomen van cytokinen 
uit cellen van het immuunsysteem.  Hierdoor wordt 
een ontstekingsreactie opgewekt die gepaardgaat met 
milde tot ernstige klinische verschijnselen.  Dit zijn 
vooral temperatuursverhoging, spierpijn, gewrichtspijn, 
misselijkheid, huiduitslag en andere griepachtige 
verschijnselen.  

ARDS
Bij 17% van de covid-19-patiënten ontstaat 5 dagen na 
het begin van de symptomen kortademigheid en 3 dagen 
daarna acute respiratory distress syndrome (ARDS).225  Bij 
meer dan de helft van hen verergert hetbeeld in korte tijd 
en overlijden ze omdat meerdere organen uitvallen, het 
zgn. multiple organ dysfunction syndrome (MODS).

Cytokinen
Het tijdsinterval tussen besmetting en ontstaan van ARDS 
doet een rol van het immuunsysteem vermoeden bij het 
veroorzaken van de schade.  In deze fase komen heel 
veel cytokinen (zoals IFN-g,  IL-1, IL-6, IL-12, TGF-b, MCP-
1 en IL-8) vrij, het cytokinestorm syndrome of kortweg 
cytokinestorm genoemd. 224  De ontstekingsreactie wordt 

hierdoor zeer heftig en richt veel meer schade aan dan 
nodig is om de infectie te bestrijden.12  Er ontstaat diffuse 
beschadiging van de longblaasjes met vorming van 
hyaliene membranen* en infiltratie met T-lymfocyten. 

Er is een verband tussen de ernst van de ziekte, de hoe-
veelheid SARS-CoV-2 en de cytokinenstorm. Deze cyto-
kinenstorm, aangezwengeld door de infectie met SARS-
CoV-2, speelt een centrale rol bij het ontstaan van de 
longbeschadiging bij patiënten met ernstige of kritieke 
covid-19 (fig. 3.1).224,225,239

Opmerkelijk is dat bij asymptomatische personen cytoki-
nen en chemokinen ook verhoogd zijn, zoals bijv. IL-7, IL-
10, PDGF-BB, VEGF).239 

____________________
* Onderzoek van longweefsel vertoont een sterke 
gelijkenis zien met het beeld van de longen bij hyaliene-
membranenziekte, een syndroom bij te vroeg geboren 
kinderen dat waarschijnlijk berust op een tekort aan 
longsurfactans

Covid-19, cytokinen en ziekteverschijnselen
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Figuur 3.2 CT-thorax van een 64-jarige man met covid-19 met dubbelzijdige matglasafwijkingen op meerdere 
plaatsen, vooral aan de randen en achterzijde van de longen (zie pijlen).
Bron: Jalaber et al. 249

Figuur 3.3 CT-thorax van een 26-jarige vrouw met
covid-19-pneumonie met afwijkingen van de longtoppen 
en longhilus (zie pijlen). De longhilus is de plek waar de 
bloedvaten, zenuwen enz. naar de longen toegaan. 
Bron: Jalaber et al. 249

Longafwijkingen bij röntgenonderzoek 

De longonsteking van covid-19 wordt op CT's* 
gekenmerkt door dubbelzijdige zgn. matglas-
afwijkingen op meerder plekken.  Ze komen vooral 
perifeer (aan de randen), posterior (achter) en basaal 
(onderzijde) voor. Verder komen voor zgn. nettekening, 
peribronchovasculaire (om de luchtpijpen en 
bloedvaten) verdikkingen, vaatverwijding in ontstoken 
gebieden en verstoring van de structuur. Zie fig. 3.2 en 
3.3.

De CT-thorax* van covid-19-patiënten kan er net zo 
uitzien als die van andere virale longontstekingen.  De 
perifere locatie van de afwijkingen, betrokkenheid 
van alle 5 longkwabben, de fijne nettekening en de 
peribronchovasculaire verdikkingen worden vaker bij 
covid-19 gezien dan bij andere virale pneumonieën. 

Asymptomatische personen kunnen afwijkingen 
hebben op een CT-thorax, met name zijn het dan lichte 
matglasafwijkingen
  
Chen et al 248 vergeleken covid-19-patiënten die in 
eerste instantie een negatieve RT-PCR op SARS-CoV-2 
hadden met hen waarbij de test van het begin af aan 
positief was. Ze keken naar de klinische verschijnselen 
en CT-thorax. 
Patiënten met een direct positieve RT-PCR hadden 
vaker koorts (85,7 tegen 50%) en minder vaak 
matglasafwijkingen op de CT van de longen 
_________________________
* CT: computed tomography 
 thorax: borstholte
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Blaas 

Lamb et al  386 beschrijven vier Afro-Amerikaanse 
patiënten met covid-19 (3 vrouwen, 1 man) met nieuwe 
symptomen van de urinewegen zoals vaak plassen (13 of 
meer keer per 24 uur), ‘s nachts plassen (4 keer of meer), 
aandrang (urinary urgency) en incontinentie voor urine. 
De urinekweken waren negatief. De covid-19-patiënten 
hadden verhoogde concentraties in de urine van de 
ontstekingsmediatoren IL-6 en IL-8. 
De auteurs concluderen dat de cystitisklachten 
van de patiënten het gevolg zijn van de verhoogde 
inflammatoire cytokinen.

Commentaar.  De auteurs geven geen informatie over het 
klinische beeld, behandeling en beloop van de covid-19 
bij hun 4 patiënten. Er wordt niet vermeld of de patiënten 
pijn in de blaasstreek hadden, bijv. bij een volle blaas, een 
belangrijk symptoom bij blaasontsteking.
De urine van de patiënten is niet onderzocht op het SARS-
CoV-2. Er ontbreekt informatie over het beloop van de 
blaasklachten en -afwijkingen na herstel van de covid-19.
Er wordt niet beschreven dat er cystoscopie is gedaan en 
blaasbiopten zijn afgenomen. Hierdoor is niet aangetoond 
dat de blaasklachten van de patiënten op ontsteking van 
de blaas berusten.  De klachten doen vooral denken aan 
wat overactieve blaas (OAB) wordt genoemd. 
De conclusie dat de blaasklachten het gevolg zijn van de 
verhoogde cytokinen in de urine houdt geen stand omdat 
1) niet bekend is of het virus in de urine aanwezig was, 
(2) er geen bewijs van blaasontsteking is en 3) er geen 
informatie wordt gegeven over het beloop in de tijd van 
de blaasklachten en de concentraties van IL-6 en IL-8.  

Dhar et al 387 beschrijven 39 Afro-Amerikaanse 
patiënten met covid-19 (32 mannen, 7 vrouwen) en 
nieuwe urinewegklachten bij negatieve standaard 
urinekweken. De urinewegklachten werden gescoord 
met een gevalideerde vragenlijst voor OAB, de 
Overactive Bladder (OAB) Assessment Tool. Deze 
bestaat uit 5 vragen met elk een score van 0-5, dus de 

maximale score is 25. 
De mediane totale OAB symptoomscore was 18 
(bereik bij mannen 12-20 en bij vrouwen 15-21). De 
belangrijkste urologische klachten waren vaak plassen 
(urinary frequency ≥13 keer/24 h) bij 85% en
‘s nachts plassen (nocturie ≥4 keer/nacht) bij 87%. 

Commentaar. Dhar et al 387 betreft een Letter to the 
Editor van 21 juli 2020 aan de Journal of Clinical Medicine 
Research met als titel "De Novo Urinary Symptoms 
Associated With covid-19: covid-19-Associated Cystitis". 
Er zijn 6 auteurs waarvan er 5 dezelfde zijn als van de 
publicatie van Lamb et al 386.
In deze Letter wordt niet gesproken over ontsteking van 
de blaas (cystitis) en er wordt niet verwezen naar hun 
artikel over cytokinen in de urine dat op 8 augustus 2020 
bij het tijdschrift Medical Hypotheses binnenkwam.386  Er 
wordt niets vermeld over de 4 patiënten in het artikel van 
Lamb et al 386 en evenmin of ze deel uitmaken van hun 
groep van 39 patiënten. Gezien hun beschrijving moet dat 
echter wel zo zijn. 
Dhar et al 387 besluiten hun Letter met de boodschap dat 
artsen die covid-19 behandelen zich bewust moeten zijn 
van covid-19-associated cystitis (CAC), terwijl de brief niet 
over cystitis gaat maar over OAB. 

Beide publicaties 386,387 zijn wetenschappelijk 
onverantwoord. Samen zijn ze tegenstrijdig en
misleidend. De vraag doet zich dan ook voor of hier sprake 
is van wetenschappelijke fraude.

> Menstruaties

Titels van de publicaties van Lamb et al 386  (boven) en Dhar et al 387 (onder).  
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Menstruaties

Li et al 535 analyseerden retrospectief bij 237 niet-
zwangere vrouwen van 18-45 jaar die covid-19 
hadden doorgemaakt, de functie van de eierstokken, 
geslachtshormonen en menstruaties.  
177 vrouwen hadden de menstruaties bijgehouden. 
Hiervan vermeldde 25% veranderingen in het volume 
van de menstruatie en 28% in de cyclus, vnl. minder 
volume en een langere cyclus.   Hormonen verschilden 
niet van die bij de controlepersonen. 
Bij een telefonische interview twee maanden na 
ontslag uit het ziekenhuis waren de cycli bij twee van 
de tien vrouwen genormaliseerd. 
De onderzoekers vermoeden dat de menstruatie-
veranderingen het gevolg kunnen zijn van tijdelijke 
veranderingen in geslachtshormonen door onder-
drukking van de functie van de eierstokken en dat ze 
snel zullen normaliseren.

Commentaar.  Het onderzoek laat zien dat vrouwen na 
covid-19 veranderingen aangeven van hun menstruaties, 
vooral minder bloedverlies en langere cycli. Er is niet 
aangetoond dat dit speciaal iets met covid-19 heeft te 
maken, het  kan net zo goed voorkomen bij elke willekeurige 
(infectie-)ziekte. De uitleg dat tijdelijke veranderingen in 
geslachtshormonen door onderdrukking van de functie van 
de eierstokken de oorzaak kunnen zijn, is speculatief: het 
onderzoek liet juist geen veranderingen in de hormonen 
zien. Follow-up van de menstruatieveranderingen had bij 
slechts 10 vrouwen plaats, te weinig om een conclusie aan 
te kunnen verbinden.  
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Asymptomatisch en presymptomatisch

Met de term asymptomatisch wordt in publicaties 
niet altijd hetzelfde bedoeld. Er is een verschil tussen 
besmette personen die op het moment van onderzoek  
geen klachten hebben maar die later alsnog krijgen en 
personen die nooit klachten krijgen.  De eerste groep 
zou moeten worden aangeduid als presymptomatisch en 
alleen de laatste groep als asymptomatisch. 

Asymptomatisch na besmetting met SARS-CoV-2 

Studies met personen in China en Italië geven aan dat 
van nieuw besmette mensen ruim tweederde asympto-
matisch is.167,168  Een deel daarvan zal 
presymptomatisch zijn, maar statistische rekenmodel-
len geven aan dat 17,9 - 30,8% van besmette personen 
echt asymptomatisch is.181,182,183   In januari 2021 wordt  
uitgegaan van dat 17-20% van de infecties asymptoma-
tisch zijn.413-415 

Asymptomatische personen zijn gemiddeld jonger (37 
tegen 56 jaar), vaker vrouw (66,7 tegen 31,1%), hebben 
korter positieve neusuitstrijken (8 tegen 19 dagen) en 
hebben minder wisselende positieve neusuitstrijken 
(12,1 tegen 33,3%).184

Kronbichler et al 241 deden een meta-analyse van 34 
studies met 506 asymptomatische personen. 62,2% had 
afwijkingen op longfoto's (vooral matglasafwijkingen) 
en 38% had laboratoriumafwijkingen. Personen zonder 
afwijkingen op longfoto's waren jonger (gemiddeld 20 
jaar) dan personen met zulke afwijkingen (gemiddeld 
39 jaar).  

Besmettelijkheid van asymptomatische personen

Hu et al 22 onderzochten de gegevens van 24 mensen
die nauw contact hadden gehad met covid-19-
patiënten en waren besmet zonder dat ze ziektever-
schijnselen hadden gekregen.  Hieronder was een 67-ja-
rige man die Huanggang (Chinese provincie Hubei) had 
bezocht.  Hij besmette zijn 64-jarige vrouw, zijn 35-ja-
rige zoon en zijn 36-jarige schoondochter. Deze kregen 
de eerste ziekteverschijnselen resp. 12, 8 en 7 dagen na 
het bezoek van de man aan Huwei. Zijn vrouw kreeg een 
ernstige pneumonie waarvoor ze een week nadat ze ziek 
werd, werd opgenomen op de intensive care unit.  Zijn 
zoon en schoondochter kregen alleen luchtweg-
symptomen en hun testen op virus werden negatief na 
resp. 16 en 12 dagen. De man bleef na zijn bezoek aan 
Huanggang tot 29 dagen positief voor het virus.  

Bai et al 25 onderzocht een cluster van vijf familieleden 
met een covid-19-pneumonie. Een asymptomatische 
20-jarige vrouw uit het epidemie-centrum van Wuhan 
bleek de bron van de besmettingen te zijn. 

Een studie in Singapore vond dat 6,4% van de besmet-
tingen afkomstig was van presymptomatische personen, 
meestal 1-3 dagen voordat deze zelf klachten kregen.23

De WHO geeft in een rapport van februari 2020 aan dat 
de meeste Chinese patiënten die als asymptomatisch 
werden geregistreerd, naderhand toch klachten kregen 
en dus feitelijk presymptomatisch waren.33  

Böhmer et al 149 onderzochten 16 besmettingen ver-
oorzaakt door een inwoner uit China die beroepshalve 
Duitsland bezocht. De patiënten hadden milde, niet-spe-
cifieke verschijnselen. Eén persoon (mogelijk nog vijf) 
was waarschijnlijk preymptomatisch besmet, vier 
(mogelijk nog vijf) op de dag dat symptomen begonnen, 
en de andere daarna of onbekend. De incubatietijden 
waren meestal opmerkelijk kort, nl. vier dagen. Er 
waren ook 2x vals-negatieve RT-PCR-testen op het 
moment dat de patiënt symptomatisch was. 149

Uit een Chinees onderzoek van 279 contacten met
positieve virustesten (RT-PCR) van covid-19 patiënten, 
bleef 23% zonder symptomen. Ruwweg de helft had 
afwijkingen op CT’s van de thorax. 14,3% besmetten 
anderen, ongeveer even vaak personen met als zonder 
CT-afwijkingen.158 

Een uitgebreide statistische analyse van gegevens 
uit de Chinese stad Ningbo, liet geen verschil zien 
tussen de besmettelijkheid van symptomatische en 
asymptomatische covid-19-patiënten.162 

In een Chinese studie werd onderzocht hoe vaak 147 
asymptomatische dragers van SARS-CoV-2 anderen 
hadden besmet. 231  Er werd ook gekeken of de dragers 
alsnog ziek werden in de twee daaropvolgende weken. 
Dit was het geval bij 16 dragers en zij hadden daar-
voor 9,7% van hun nauwe contacten besmet.  De 131 
dragers die niet ziek zijn geworden, hadden 2,6% van 
hun contacten besmet.  In deze laatste studie 231 blijkt 
dus 89% van de besmette personen asymptomatisch 
te blijven.  De "asymptomatische" personen die alsnog 
ziek werden, hadden tevoren bijna 10% van hun nauwe 
contacten besmet.  

In een studie uit Vietnam 232 werden tussen 10 maart en 
4 april 2020 14.000 mensen die in quarantaine zaten, 
getest op SARS-CoV-2.  Hiervan waren er 49 positief en 
30 hiervan werden verder bestudeerd.  17 (57%) had-
den symptomen en 13 (43%) bleven asymptomatisch.  
Bij opname in de studie was bij slechts acht (62%) 
asymptomatische personen virus in de neuskeeluitstrijk 
aantoonbaar, terwijl alle symptomatische patiënten po-
sitief testten.  Asymptomatische personen waren sneller 
virusvrij in de eerste 19 dagen. Twee van de 13 asymp-
tomatische personen hadden vier contacten besmet.   

Lee et al 285 onderzochten de hoeveelheid viral shedding 
(verspreiding van virus) tussen symptomatische en 
asymptomatische personen patiënten. 
303 patiënten werden geï�soleerd in een behandelings-
centrum in de republiek Korea. 110 (36,3%) was 
asymptomatisch maar 21 van hen kreeg verschijnselen 
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tijdens de isolatie. De mediane tijd van de diagnose 
tot de eerste negatieve RT-PCR was 17 dagen voor de 
asymptomatische patiënten en 19,5 voor de (pre-)
symptomatische patiënten. 

Veel personen met SARS-CoV-2-infectie bleven lang 
asymptomatisch en de viral load was vergelijkbaar 
met de symptomatische patiënten. De onderzoekers 
concluderen dat isolatie van geï�nfecteerde personen 
nodig is, ongeacht de symptomen. 285

Commentaar. Het is - in januari 2021 - nog steeds 
onduidelijk in hoeverre met SARS-CoV-2 besmette 
personen zonder symptomen anderen besmetten. De 
enige test om levend virus aan te tonen is de viruskweek.  
De PCR,  lateral flow en andere routinetesten maken 
geen onderscheid tussen levend en dood virus. Dus welke 
positieve test anders dan een viruskweek dan ook bij 
iemand zegt niets over of deze persoon al dan niet een 
actieve infectie heeft en al dan niet besmettelijk voor 
anderen is.416 

Afwijkingen bij asymptomatische personen

Asymptomatische personen zijn besmet met het 
SARS-CoV-2 maar hebben niet de kenmerkende 
covid-19 klachten gekregen zoals bijv. koorts, hoesten, 
kortademigheid, moeheid, spierpijn enz. 

Bij asymptomatische personen kunnen bij onderzoek 
afwijkingen worden gevonden zoals verhoging in het 
bloed van cytokinen en chemokinen (IL-7, IL-10, 
PDGF-BB, VEGF) 239 en antistoffen tegen het virus 246 en 
afwijkingen op een CT-thorax 241,249.  De personen mer-
ken niets van deze afwijkingen.  

Guillain–Barré Syndroom bij asymptomatische 
SARS-CoV-2 infectie

Bracaglia et al 259 beschrijven een 66-jarige vrouw in 
Bologna (Italië) met een Guillain-Barré Syndroom (GBS) 
sedert acht dagen. Testen op infecties met verschillende 
virussen en bacteriën waarvan bekend is dat ze soms 
worden gevolgd door een GBS, waren negatief.  Vanwe-
ge de covid-19-pandemie, werd ze met een RT-PCR op 
SARS-CoV-2 getest en bleek positief te zijn.  Drie weken 
na het begin van de neurologische afwijkingen waren de 
testen 2x negatief.  Op de gebruikelijke behandeling van 
de GBS met intraveneuze gammaglobulinen verbeterde 
patiënte aanzienlijk. 

Hoe wordt de diagnose covid-19 gesteld?

De diagnose covid-19 kan worden gesteld als een 
persoon bij de ziekte passende verschijnselen heeft én 
een positieve RT-PCR op SARS-CoV-2.  
Met de RT-PCR (real time polymerase chain reaction) 
wordt genetisch materiaal (RNA) van het virus in 
neusslijm, wangslijm, sputum, ontlasting of urine 
aangetoond.  Als de test positief is, heeft de persoon 
zeker het viraal RNA bij zich en kan de diagnose 
covid-19 bij passende klachten worden gesteld.  
Als de persoon geen klachten heeft, dan is deze 
asymptomatisch of presymptomatisch. 

De sensitiviteit (gevoeligheid) van de RT-PCR is in de 
praktijk zo'n 64% zodat een negatieve test covid-19 
niet uitsluit.80  Dit is de reden dat bij verdenking op 
covid-19 een negatieve test een aantal dagen later 
wordt herhaald.   De reden van een valsnegatieve test 
kan zijn dat er nog te weinig virus aanwezig is, de 
afname of transport van het te testen materiaal niet 
goed is gebeurd of de test zelf niet goed was of niet 
goed is uitgevoerd.80

Ben je besmet (geweest) met SARS-CoV-2 ?

Er zijn verschillende methoden om iets te weten te 
komen over een mogelijke besmetting met SARS-CoV-2. 
De hamvraag is of je wilt weten of je nu besmet bent of 
dat je in het verleden besmet bent geweest, al dan niet 
met ziekteverschijnselen. 

Voor de eerste vraag wordt gekeken naar delen van het 
virus.  Hiervoor wordt meestal een RT-PCR-test gedaan 
op het RNA van het SARS-CoV-2 (zie terug). 

Voor de tweede vraag wordt er gekeken naar antistoffen 
of T-lymfocyten tegen spike-eiwitten en/of andere 
eiwittten van het SARS-CoV-2. Mensen (en dieren) die 
een infectie doormaken met het SARS-CoV-2 maken 
hier een scala aan antistoffen en T-lymfocyten tegen 
die langere tijd aantoonbaar zijn, variërend van een 
paar maanden tot mogelijk levenslang.  Testen op 
T-lymfocyten zijn relatief nieuw. 260
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RT-PCR en de Ct 

De RT-PCR (real time polymerase chain reaction) is 
de belangrijkste test voor het stellen van de diagnose 
van virusziekten waaronder COVID-19.  De RT-
PCR herkent het RNA van het virus. Een positieve 
test kan wijzen op een infectieus virus maar ook op 
"dood" RNA van het virus en zegt dus niets over de 
besmettelijkheid van de patiënt. 
Bij de RT-PCR-test wordt het RNA stapsgewijs 
verdubbeld (cycli).  Het aantal cycli dat nodig is om 
het RNA boven een bepaalde drempelwaarde te laten 
komen, wordt de cycle threshold value (Ct) genoemd. 
Hoe lager de Ct des te meer viraal RNA was er in het 
te testen materiaal aanwezig.
_______________________
Voor een uitgebreide uitleg over de RT-PCR zie: 

Foutnegatief en foutpositief

Voor de vraag of iemand besmet is met SARS-CoV-2, 
is het waarschijnlijk het ergste als een besmet 
persoon een (fout)negatieve test heeft omdat zo'n 
persoon zal denken dat hij/zij niet besmet is terwijl 
dat wel het geval is.  Dit levert vooral een risico op 
om anderen te besmetten. In de praktijk zal het 
beleid vooral afhangen of zo iemand klachten heeft 
die verdacht zijn voor covid-19.

Als iemand niet besmet is maar wel een (fout)
positieve test heeft, is dat vervelend en jammer 
voor de extra onnodige kosten die dat met zich 
meebrengt, maar geen risico voor de persoon zelf of 
zijn/haar omgeving. 

Hoe betrouwbaar is de RT-PCR op SARS-CoV-2?

Testen op ziekten die 100% betrouwbaar zijn, bestaan 
niet. Testen kunnen ten onrechte negatief of positief zijn. 
Om te weten hoe vaak dit voorkomt, moet je weten wat 
de waarheid is, dus zeker weten of iemand de ziekte al 
dan niet heeft zonder dat het resultaat van de test hierbij 
een rol mag spelen (de zgn. gouden standaard).

Veel laboratoriumtesten geven uitkomsten op een 
continue schaal, waarbij arbitrair een afsnijpunt wordt 
gekozen, Daaronder wordt de uitslag dan als normaal 
(of negatief) beschouwd en daarboven als abnormaal (of 
positief).  Dit kan ook omgekeerd zijn.  

Als een afsnijpunt is gekozen, kan de sensitiviteit en 
specificteit van de test worden vastgesteld.  
De sensitiviteit is het percentage abnormale test-
uitslagen bij personen met de ziekte en de specificiteit 
het percentage normale testuitslagen bij personen 
zonder de ziekte. 
Als een ander afsnijpunt wordt gekozen, veranderen de 
sensitiviteit en specificteit.  De keuze van het afsnijpunt 
is arbitrair en kan men laten afhangen van hoe erg een 
onjuiste uitslag is bij iemand die de ziekte heeft of bij 
iemand die de ziekte niet heeft.

De sensitiviteit van de RT-PCR-test voor SARS-CoV-2 
hangt verder af van het materiaal van de patiënt 
waarmee de test wordt uitgevoerd.  
Wang et al 270 vonden een sensitiviteit van 93% in 
broncho-alveolaire lavage (vloeistof uit de longen), 
72% in sputum, 63% in een neusuitstrijk en 32% in een 
keeluitstrijk.  
De testuitkomsten worden ook beï�nvloed door het 
stadium van de ziekte, de vermenigvuldiging en klaring 
van het virus 269 en, last but not least, de techniek van het 
nemen van het monster.  

Een op 25 augustus 2020 gepubliceerd onderzoek van 
Bergmans et al 330  met uitstrijken van keel en neus 
vonden een sensitiviteit (betrouwbaarheidsinterval 
tussen haakjes) bij:

- poliklinische patiënten 79% (57-99)
- ziekenhuispatiënten, niet op IC  86% (77-95)
- IC-patiënten  95% (83-100).

De sensitiviteit was hoger bij:  

- mannen dan bij vrouwen 91 tegen 80% 
- zieke dan niet-zieke patiënten 95 tegen 83% 
- patiënten met een gestoorde 
    afweer dan met normale afweer 93 tegen 85%

De conclusie is dat een negatieve RT-PCR moet worden 
geï�nterpreteerd aan de hand van de klinische gegevens.
Met name in zgn. teststraten is de kans op een fout-
negatieve uitslag het grootst bij niet zieke vrouwen 
(kans 1 op 3 tot 1 op 5).  
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Sneltesten op SARS-CoV-2

Antigeensneltesten
Sinds oktober 2020 zijn er twee sneltesten op SARS-
CoV-2 beschikbaar die een goedkeuring van de 
overheid hebben gekregen: de Panbio Covid-19-test van 
Abbott en de Veritor Antigeentest van Becton Dickinson. 
Het resultaat is na 15 min af te lezen. De test kan overal 
worden gedaan door gekwalificeerde personen. 
Dit zijn grote stappen vooruit bij de opsporing van 
besmette personen.

De sneltesten testen op een aantal 
eiwitten van het virus en niet op het 
RNA zoals de RT-PCR. De specificiteit 
van deze testen ligt boven de 99%, dus 
foutpositieve testen komen niet vaak 
voor.  De sensitiviteit is rond de 72%, d.i. 
in de buurt van die van de RT-PCR-test. 
Foutnegatieve testen zijn dus geen 
uitzondering maar komen vooral voor bij 
personen met weinig virus in hun keel. 
Abbott geeft een specificiteit op van 
99,4% en een sensitiviteit van 93,3%.  
Als ze personen met weinig virus 
weglaten (RT-PCR Ct>33) zou  de 
sensitiviteit 98,2% zijn. 

Commentaar: de opgegeven sensitiviteit is 
onwaarschijnlijk hoog en in de praktijk veel lager.

Voor wie zijn de antigeensneltesten geschikt?
De antigeen sneltesten scoren goed om besmettingen 
op te sporen als de testpersoon veel virus bij zich 
draagt. Dit is gewoonlijk de eerste paar dagen met 
symptomen het geval. Dit is waarschijnlijk ook de 
periode dat de persoon het meest besmettelijk is. 
Sneltesten zijn daarom niet zinvol bij personen waarbij 
de klachten langer dan 5-7 dagen bestaan en bij 
personen zonder klachten. 

Het percentage foute uitslagen hangt sterk af van 
hoeveel personen besmet zijn in de groep die wordt 
getest (pretestkans, zie kader).  
Positieve testen zijn allemaal juist in groepen waarbij 
de pretestkans al erg hoog is, maar als de kans op 
besmetting van bijv. 99 naar 100% gaat, voegt de test 
niet veel toe.   
Een negatieve test is in alle gevallen juist als de pre-
testkans 1% is, maar ook dan voegt de test weinig toe. 

Antigeensneltesten zijn onbetrouwbaar bij mensen 
met weinig virus, dus: 

-  gedurende de eerste paar dagen na besmetting
-  als de symptomen langer dan 5-7 dagen bestaan
-  bij mensen zonder symptomen

en betrouwbaar bij mensen met veel virus: 

-  de eerste paar dagen dat de symptomen bestaan

Foute uitslagen bij verschillende pretestkansen
Voorbeeld: test met sensitiviteit 72% en specificiteit 99,4%

pretestkans (%)   TP (%) TN (%) FP (%) FN (%)

 1 55 100 45 0
 5 86 99 14 1
 10 93 97 7 3
 50 99 78 1 22
 90 100 28 0 72
 99 100 3 0 97

Pretestkans   kans op besmetting voordat de test is gedaan
TP true positive: percentage positieve testen dat juist is 
TN true negative: percentage negatieve testen dat juist is
FP false positive: percentage positieve testen dat fout is
FN false negative: percentage negatieve testen dat fout is

Conclusie
Antigeensneltesten zijn vooral geschikt om besmette 
personen snel op te sporen omdat een positieve test in 
55-100% van de gevallen juist is. Bij een positieve snel-
test zal een RT-PCR-test moeten uitmaken of  de persoon 
echt besmet is. Een negatieve test is juist in 3-100% van 
de testen en geeft dus alleen bruikbare informatie als 
bekend is hoe groot de pretestkans ongeveer is. 

Zie Bijlage 12 met voorbeeld van berekeningen.

> vervolg sneltesten: LAMP-test

Hoe betrouwbaar is de Panbio antigeen sneltest?
[toegevoegd 26 december 2020]

De PanBio COVID-19 antigeentest van Abbott was de eerste 
sneltest die door de FDA en daarna door het RIVM werd 
goedgekeurd. Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan 
het LUMC, heeft onafhankelijk onderzoek gedaan bij 298 pa-
tiënten >18 jaar met voor COVID-19 verdachte klachten die 
zich meldden bij de coronahuisartsenpost. Deze patiënten 
waren matig tot ernstig ziek, hadden een consult bij de huis-
arts nodig en konden niet eerst een test bij de GGD afwach-
ten.  De Panbio-test werd vergeleken met de standaard PCR. 
Van de 298 deelnemers waren er 35 positief in de PCR voor 
SARS-CoV-2. De sensitiviteit van de PanBio sneltest was 60% 
(42.1-76,1)* en de specificiteit 100% (98.6-100). Wanneer 
PCR-uitslagen met een aangescherpte afkapwaarde (Ct >32) 
als negatief werden beschouwd, was de sensitiviteit van de 
antigeentest 75% (55.1-89.3). 

Gremmels et al 405 vergeleken de sneltest met de PCR bij
1.367 personen met milde symptomen in Nederland 
(medium endemisch) en 208 personen in Aruba (hoog 
endemisch) >16 jaar.  In beide settings was de specificiteit 
100%. 
De sensitiviteit voor Nederland was 72,6% (64,5-79,9) en 
voor Aruba 81,0% (69,0-89,8).  Bij de aangescherpte PCR 
(Ct<32 positief): voor Nederland 95,2% (89,3-98,5) en voor 
Aruba 81% (69,0-89,8). 

Commentaar. De sensitiviteit van de sneltest in beide onder-
zoeken ligt tussen 60 en 95,2%. Deze grote verschillen kunnen 
mogelijk worden verklaard door verschillen in de pretestkansen 
op COVID-19 (zie kolom FN% kader hierboven), de ernst en duur 
van de symptomen en verschillen in leeftijd. 
De boodschap is dat de Panbio antigeen sneltest in een 
Nederlandse setting tot 40% van de coronagevallen kan missen. 
__________________________
* tussen haakjes het 95% betrouwbaarheidsinterval
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LAMP-test
[gegevens 7 oktober 2020]

TNO heeft met partners* een Corona-sneltest 
ontwikkeld waarvan de uitslag na 45 minuten bekend 
is. De betrouwbaarheid zou hetzelfde zijn als van de 
RT-PCR maar dat moet in de praktijk nog blijken. De 
LAMP-test kan in een eenvoudig pop-up laboratorium 
worden uitgevoerd. 

De test is gebaseerd op LAMP, een afkorting van Loop 
mediAted isotherMal amPlification. De test maakt 
uitsluitend gebruik van in Nederland geproduceerde 
materialen, een belangrijk voordeel bij de schaarste 
aan testen in de wereld. Zo worden de benodigde 
enzymen geproduceerd door DSM. 

In samenwerking met de GGD Amsterdam wordt de 
test versneld in de praktijk gevalideerd.
________________________
* ministerie van VWS, GGD Amsterdam, RIVM, DSM, LUMC, UMcG, 
ZonMW

Coronablaastest (Corona ademtest)
[gegevens 15 oktober 2020]

Het Leidse bedrijf Breathomix heeft een blaastest 
(ademtest) voor covid-19 ontwikkeld die binnen een 
minuut een uitslag geeft.  De test kan bij driekwart van 
geteste personen herkennen dat ze coronavrij zijn. De 
test kan echter nog niet herkennen of iemand SARS-
CoV-2 bij zich heeft. 
Het apparaat detecteert kleine deeltjes (vluchtige 
organische moleculen) in de lucht die mensen naast 
CO2 en water uitademen.
Als het apparaat alcohol waarneemt, geeft het een
foutmelding.  Alcohol kan daarom niet als desinfectie-
middel worden gebruikt en personen die worden 
getest mogen 6-8 uur geen alcohol hebben genuttigd.
Na gebruik wordt het apparaat gedesinfecteerd en het 
mondstukje en filter vervangen en kan het opnieuw 
worden gebruikt. 
De prijs van een test zou slechts enkele euro's zou zijn. 
De apparaten komen eind november beschikbaar. 

Zelftesten
[toegevoegd 9 april 2021]

Er zijn op dit moment 4 testen  goedgekeurd waarmee 
mensen zelf kunnen nagaan of ze besmet zijn met het
coronavirus.  Ontheffingen zijn verleend voor de 
volgende producten: 
- Roche SD Biosensor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test
- BIOSYNEX covid-19 Ag BSS rapid test
- Acon Biotech Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
- MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Sante-Group

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/docu-
menten/publicaties/2021/03/10/ontheffingen-antigeentesten

Voor wie zijn de sneltesten bedoeld?
Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Door sneltesten te 
gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord 
worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als je met 
mensen in contact komt. Bijvoorbeeld als je naar school 
gaat, of in een functie werkt waarin thuiswerken niet 
mogelijk is.
De rijksoverheid waarschuwt dat een zelftest niet is 
bedoeld om te testen bij klachten. 
Gebruik zelftesten dus niet als je:
- coronaklachten hebt
- dichtbij iemand met corona was
- terugkeert uit een hoog-risicogebied
Maak in bovenstaande gevallen een testafspraak bij de 
GGD.  
Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Daar-
voor ga je in de toekomst naar speciale testlocaties waar 
je een negatief testbewijs krijgt.
Via de webpagina van de overheid is een informatie-
folder voor het publiek te downloaden. Lees deze folder 
goed voordat je een zelftest wilt doen. 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Betrouwbaarheid van de goedgekeurde sneltesten
In de hierboven genoemde folder van de rijksoverheid 
wordt aangegeven dat in een onderzoek bij 1 op de 5 
besmettingen het virus niet werd opgepikt met een 
zelftest. Een negatieve test sluit een besmetting dus 
niet uit hoewel de kans daarop wel kleiner is.
Bij een positieve test ben je waarschijnlijk besmet. Je 
moet de uitslag laten bevestigen door een test door 
de GGD. Je moet maatregelen treffen, zoals in isolatie 
gaan. Je huisgenoten gaan in quarantaine. Als de test 
bij de GGD negatief is, was de zelftest valspositief en 
kun je de maatregelen weer loslaten.  Als de GGD-test 
positief is, ben je met zekerheid besmet.  

Informatie over de validatie van de sneltesten:
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-03/Status%20validatie%20
SARS-CoV-2%20antigeensneltesten%2010%20maart%202021.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/10/ontheffingen-antigeentesten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/10/ontheffingen-antigeentesten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2021/04/01/corona-zelftest-informatiefolder-voor-publiek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2021/04/01/corona-zelftest-informatiefolder-voor-publiek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-03/Status%20validatie%20SARS-CoV-2%20antigeensneltesten%2010%20maart%202021.pdf
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-03/Status%20validatie%20SARS-CoV-2%20antigeensneltesten%2010%20maart%202021.pdf
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Antistoffen tegen SARS-CoV-2 bij covid-19

Bij veel infecties met bacteriën of virussen kunnen 
in de weken na de besmetting antistoffen tegen de 
bacterie of virus worden aangetoond. Deze dragen bij 
aan het herstel van de ziekte en geven daarna vaak 
immuniteit tegen de doorgemaakte infectieziekte. 
Antistoffen zijn dus van groot belang om te voorkomen 
dat men dezelfde ziekte nog een keer krijgt. Zulke 
beschermende antistoffen kunnen ook worden 
opgewekt door vaccinatie (zie verder).  
De beschermende werking van antistoffen kan op 
verschillende manieren totstand komen. Sommige 
bacteriën zijn ziekmakend omdat ze zgn. exotoxinen 
maken die de ziekteverschijnselen veroorzaken (bijv. 
tetanus).  Antistoffen tegen de exotoxinen blokkeren 
deze ziekmakende eigenschappen.  Antistoffen 
kunnen ook de aanhechting van een bacterie of virus 
verhinderen.

Naast antistoffen spelen ook T-lymfocyten een 
belangrijke rol bij de weerstand tegen infecties, m.n. bij 
virale infecties.  Bepaalde T-lymfocyten (cytotoxische 
CD8-positieve T-cellen) kunnen met virus besmette 
lichaamscellen doden waardoor de vermenigvuldiging 
van het virus wordt verhinderd.322  

Met testen op antistoffen kan worden nagegaan 
of een bepaald persoon in het verleden besmet is 
geweest met het SARS-CoV-2, onafhankelijk of daarbij 
ziekteverschijnselen zijn geweest. Hierbij wordt vooral 
gekeken naar IgG- en IgM-antistoffen in het bloed tegen 
bepaalde viruseiwitten (m.n. S- en N-eiwitten) en soms 
ook naar IgA-antistoffen. 

IgM-antistoffen zijn als eerste na een infectie aantoon-
baar maar verdwijnen na een aantal weken. 
IgG-antistoffen beschermen waarschijnlijk tegen het nog 

een keer krijgen van covid-19. Antistoffen zijn vanaf een 
paar dagen al bij sommige mensen aantoonbaar en bij 
bijna allemaal na zo’n 3 weken (fig. 3.4).  86,87,139 

IgA-antistoffen komen behalve in het bloed ook voor 
als zgn. secretoir-IgA (sIgA) op onze slijmvliezen. 
sIgA kan verhinderen dat virussen en bacteriën zich 
kunnen binden aan onze cellen.  Overigens maakt 
ongeveer 1% van de mensen geen IgA, meestal zonder 
merkbare gevolgen en soms met een verhoogde kans op 
luchtweginfecties. 

Long et al 139 onderzochten de vorming van antistoffen 
tegen SARS-CoV-2 bij 285 patiënten met covid-19.  Na 
19 dagen hadden alle patiënten IgG-antistoffen tegen 
het virus (zie fig. 3.4). Helaas werd niet getest of de 
antistoffen het virus konden neutraliseren.  Er werden 
ook 164 nauwe contacten onderzocht. Van hen hadden 
er 16 een positieve RT-PCR-test en hadden dus het virus. 
Alle 16 hadden ook antistoffen tegen het virus ondanks 
dat er 3 geen symptomen hadden.  Van de 148 nauwe 
contacten waarbij het virus niet werd aangetoond 
(RT-PCR-test negatief), had niemand symptomen maar 
zeven hadden virusspecifieke IgG- en/of IgM-antistoffen 
die wezen op een doorgemaakte infectie.

Hun conclusie is dat bij alle patiënten die covid-19 
hebben doorgemaakt, er binnen drie weken IgG-
antistoffen aantoonbaar zijn. Ook bij 4,3% van de 
contacten waarbij het virus niet werd aangetoond, 
waren de antistoffen aantoonbaar.139 

Wu et al 71 onderzochten 175 herstelde covid-19-
patiënten 10-15 dagen na de besmetting op neutralise-
rende antistoffen in het bloed. 

Figuur 3.4  Percentage covid-19-patiënten met IgM- en IgG-antistoffen tegen SARS-CoV-2 in relatie 
tot het aantal dagen sinds het begin van de symptomen.
Long et al 139 
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Bij 10 (17,5%) waren deze beneden de detectiegrens en 
bij 30% zwak. Bij oudere patiënten waren de 
neutraliserende antistoffen sterker aanwezig (fig. 3.5). 
Dit gold ook voor de antistoffen tegen verschillende 
delen van het spike-eiwit zoals de RBD-, S1- en S2-eiwit-
ten. Seydoux et al 251 isoleerden B-lymfocyten van een 
covid-19-patiënt en konden hiermee 44 verschillende 
monoklonale antistoffen maken tegen het spike-eiwit.
Slechts twee hiervan konden het virus neutraliseren, 
de meest potente bond het RBD (receptor-bindende 
domein) zodanig dat geen binding van spike aan de 
ACE2-receptor mogelijk was, terwijl de andere een 
epitoop buiten de RBD bond en ook minder potent was.  
Het merendeel van de antistoffen tegen het spike-eiwit 
die in de eerste weken van de infectie werden gevormd, 
waren overigens niet-neutraliserend en gericht tegen 
epitopen buiten het RBD.      

Wajnberg et al 374 vonden dat meer dan 90% van 30.082 
patiënten met milde tot matig ernstige covid-19 in New 
York City (VS) een sterke IgG-antistofvorming hadden 
tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2. Deze antistoffen 
waren stabiel gedurende minstens vijf maanden. De 
titers* van de antistoffen tegen het spike gingen gelijk 
op met neutralisatie van het originele SARS-CoV-2.  
Titers van 1:80 en 1:160 zijn laag, 1:320 is matig en 
1:960 en ≥ 1:2880 zijn hoog.
Van de 30.082 positieve monsters had 2,29% een anti-
spike antistoftiter van 1:80, 4,83% van 1:160, 22,49% 
van 1:320, 31,79% of 1:960 en 38,60% van 1:2880 (fig. 
3.6).  De titers zijn dus hoog bij ongeveer 70%.
De onderzoekers geven aan dat het nog onduidelijk is of 
infectie met SARS-CoV-2 mensen beschermt tegen her-
infectie en voor hoelang. Ze weten uit onderzoek bij de 
gewone menselijke coronavirussen dat er neutraliseren-
de antistoffen worden gevormd die jaren blijven bestaan 
en meestal beschermen tegen herinfectie of anders een 
mildere ziekte geven. 

Figuur 3.5 Sterkte (titer) van neutraliserende antistoffen 
tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met covid-19 in de 
leeftijden van 15-39, 40-59 en 60-85 jaar.71  
Bron: Wu et al 71

Antistoffen bij asymptomatische personen

Choe et al 246 onderzochten zeven met SARS-CoV-2 
besmette personen die asymptomatisch bleven op IgG-
antistoffen tegen het virus met de commerciële ELISA-
kit van Euroimmun (zie terug, sensitiviteit 86,4%).  De 
tests werden gedaan acht weken nadat de personen 
waren geï�nfecteerd.  Vijf (71%) waren positief, éen 
(14%) had een grenswaarde en éen was negatief. Deze 
percentages komen overeen met de sensitiviteit van de 
gebruikte test. 

Het is overigens niet bekend of besmette personen met 
milde of geen klachten voldoende antistoffen vormen 
om ze te beschermen tegen herinfectie. Maar mogelijk is 
de reden waarom ze eerste keer niet of nauwelijks ziek 
werden, later nog steeds aanwezig. 
 

Figuur 3.6 Sterkte (titer) van antistoffen tegen het spike-
eiwit SARS-CoV-2 bij 30.082 patiënten met covid-19. 
Titers van 1:80 en 1:160 zijn laag, 1:320 is matig en 1:960 
en ≥ 1:2880 zijn hoog.
Bron: Wajnberg et al 3741

≥1:2880

____________________
* een titer is de sterkste verdunning van het te testen 
materiaal, bijv. serum, dat nog een positieve uitslag geeft
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Beloop SARS-CoV-2 antigeen en mRNA na infectie 
[toegevoegd 20 januari 2022]

Drain 574  heeft een review geschreven in de rubriek 
CLINICAL PRACTICE van de New England Journal of 
Medicine over de sneltesten op SARS-CoV-2. 
Drain geeft duidelijk aan onder welke omstandigheden 
welke testen moeten worden gedaan om een infectie 
op te sporen. Testen op IgM- en/of IgG-antistoffen 
tegen SARS-CoV-2 zijn niet geschikt om een op dat 
moment aanwezige infectie met SARS-CoV-2 vast te 
stellen.  
Fig. 3.7 is uit zijn publicatie en toont het beloop in de 
tijd na besmetting van viraal antigeen, viraal RNA en 
IgM- en IgG-antistoffen tegen SARS-CoV-2.

Commentaar. De aanwezigheid van viraal antigeen 
betekent praktisch dat de persoon besmettelijk is. Maar 
ook in de presymptomatische fase, waarin een test op het 
virale antigeen negatief kan zijn, kan de persoon echter 
wel al besmettelijk zijn. 
De figuur maakt ook duidelijk dat een PCR-test nog 
positief kan blijven als de persoon geen viraal antigeen 
(kweekbaar virus) meer bij zich draagt en dus niet meer 
besmettelijk is. In dit geval is het mRNA afkomstig van 
niet-kweekbaar ("dood") virus.

Figuur 3.7 Relatie tussen tijdstip van besmetting, begin van symptomen en 
weken hierna enerzijds en anderzijds hoeveelheid viraal antigeen, viraal RNA 
en sterkte van IgM en IgG-antistoffen.  Aanwezigheid van viraal antigeen 
betekent besmettelijkheid terwijl viraal RNA zowel kan wijzen op kweekbaar 
(besmettelijk) virus als virus(-resten) die niet meer kunnen vermenigvuldigen 
("dood" virus). 
Bron: Drain PK 574

Wat tonen PCR- en antigeensneltesten aan?
[toegevoegd 20 januari 2022]

Testen voor de diagnose van een acute infectie met 
SARS-CoV-2 zijn moleculaire NAATs (nucleic acid 
amplification	test)	of antigeentesten. 
Moleculaire NAATs tonen de aanwezigheid aan van 
virale genen, waaronder N, S en E-genen en de open 
reading frame 1ab (ORF 1ab). De RT-PCR (reverse 
transcriptase polymerase chain reaction) is de meest 
gebruikte diagnostische NAAT.  
Antigeentesten tonen specifieke plekken (domains) 
aan van de oppervlakte-eiwitten waaronder nucleo-
capside, spike en receptor-binding domains.
Beide technieken zijn zeer specifiek maar NAATS 
zijn gevoeliger omdat ze het genetisch materiaal 
vermenigvuldigen.

Bron figuur: LubioScience GmbH
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Reactie van T-lymfocyten op SARS-CoV-2

Gallais et al 260 onderzochten de antistofvorming en 
reactie van T-lymfocyten (T-cellen) tegen SARS-CoV-2 
bij negen patiënten met milde COVID-19 en acht van 
hun contacten die geen antistoffen tegen het SARS-
CoV-2 hadden. 

Alle patiënten hadden antistoffen tegen SARS-CoV-2 en 
een duidelijke reactie van T-lymfocyten die 69 dagen 
na het begin van de symptomen nog aantoonbaar was. 

Van de contacten kregen er zes van de acht symptomen 
éen tot zeven dagen na de patiënten, maar ze hadden 
geen van allen aantoonbare antistoffen.  Zes van 
de acht contacten ontwikkelden daarentegen een 
specifieke response van T-lymfocyten tegen diverse 
eiwitten van het SARS-CoV-2, die 80 dagen na het begin 
van de symptomen nog aantoonbaar was en suggestief 
is voor een doorgemaakte infectie met SARS-CoV-2.  

De auteurs concluderen dat blootstelling aan SARS-
CoV-2 een specifieke response van T-lymfocyten kan 
opwekken zonder aantoonbare antistoffen en dat de 
response van T-cellen mogelijk een gevoeliger test is op 
blootstelling aan het virus dan de test op antistoffen.   
Epidemiologisch onderzoek dat alleen is gebaseerd 
op het aantonen van antistoffen tegen SARS-CoV-2 
kan dus een aanzienlijke onderschatting geven van de 
eerdere blootstelling aan het virus.260

Le Bert et al 263 onderzochten de response van 
T-lymfocyten op structurele (nucleocapside protein, 
NP) en niet-structurele (NSP-7 en NSP13 van ORF1)
regio's van SARS-CoV-2 bij 36 genezen COVID-19-
patiënten. Ze hadden allemaal CD4+ en CD8+ T-cellen 
die meerdere regio's van het NP-eiwit herkennden.   Ze 
keken ook naar de T-lymfocyten van patiënten die in 
2003 van SARS waren hersteld. Nu, 17 jaar later, waren 
er nog steeds lange-termijn-geheugen T-lymfocyten 
die reageerden op het SARS-NP met een sterke kruis-
reactiviteit op SARS-CoV-2 NP. 

Le Bert et al 263 vonden ook vaak SARS-CoV-2 
specifieke T-lymfocyten bij personen die geen enkel 
contact hadden gehad met SARS of COVID-19. Deze 
T-cellen hadden een iets ander herkenningspatroon 
van virale eiwitten dan die van COVID-19-patiënten.   
Waarschijnlijk is er sprake van kruisreagerende 
T-lymfocyten na eerdere contacten met nog onbekende 
coronavirussen van mogelijk dierlijke herkomst.  

Sekine et al 314 onderzochten SARS-CoV-2-specifieke 
T-cel reacties bij niet aan het virus blootgestelde 
personen, blootgestelde familieleden en personen 
met acute COVID-19 en convalescente (herstelde) 
personen. 

Acute fase SARS-CoV-2 specifieke T-cellen hadden 
kenmerken van sterk geactiveerde cytotoxiciteit die 
correleerden met verschillende markers voor de ernst 
van de ziekte.  

De T-cellen uit de convalescentenfase waren poly-
functioneel en hadden kenmerken van stem-like 
memory cellen (dit zijn de minst gedifferentieerde 
T-cellen die zich kunnen differentiëren in T-cel subsets 
met volledige geheugen- en effectoreigenschappen).

SARS-CoV-2 specifieke T-cellen konden ook worden 
aangetoond bij blootgestelde familieleden zonder anti-
stoffen en convalescente personen die asymptomatisch 
waren of milde COVID-19 hadden gehad.

De onderzoekers concluderen dat SARS-CoV-2 
robuuste, brede en hoogst functionele T-cel responses 
geven. Dit suggereert dat natuurlijke blootstelling 
of infectie toekomstige ernstige COVID-19 kan 
voorkomen. Maar het is nog onzeker of dat ook geldt 
als er geen neutraliserende antistoffen zijn.

Moderbacher et al 329  onderzochten de samenhang 
tussen SARS-CoV-2-specifieke reacties van CD4+ (Th) 
en CD8+ (CTL) T cellen en neutraliserende antistoffen 
bij acute en convalescente COVID-19-patiënten. 
Aanwezigheid van SARS-CoV-2-specifieke CD4+ en 
CD8+ T-cellen was geassocieerd met mildere ziekte. Dit 
suggereert dat CD4+ en CD8+ T-cellen een rol spelen 
bij de beschermende immuniteit (fig 3.8).  

>

Figuur 3.8 Een gecoördineerde reactie op besmetting
met SARS-CoV-2 van cytotoxische CD8+ T-lymfocyten 
(CTL), CD4+ T-helper lymfocyten (Th) en antistof-
vorming (Y) geeft beschermende immuniteit i.t.t. 
ongecoördineerde reacties. 
Bron: Moderbacher et al 329
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De coördinatie van de SARS-CoV-2 antigen-specifieke 
reacties was gestoord bij personen vanaf 65 jaar.  
Lage aantallen aan naï�eve T-cellen (T-cellen die nog 
niet in contact zijn geweest met hun antigen) was 
geassocieerd met veroudering en een ongunstig 
ziektebeloop. 329 

Weerstand tegen SARS-CoV-2 ontstaat niet alleen door 
antistoffen tegen het spike- en andere eiwtten van het 
virus maar ook door T-lymfocyten. Dit geldt ook voor 
personen die geen antistoffen maken en voor personen die 
asymptomatisch zijn gebleven of een milde ziekte hebben 
gehad.  
Gecoördineerde reacties van CD4+ T-helpercellen, CD8+ 
cytotoxische T-cellen en neutraliserende antistoffen 
beschermen waarschijnlijk het beste tegen COVID-19. 
Niet-gecoördineerde reacties, zoals die bijv. kunnen wor-
den gezien bij personen boven de 65 jaar,  lukt het vaak 
niet de ziekte onder controle te brengen. 329
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Commerciële testen op antistoffen tegen SARS-CoV-2

Op 5 mei 2020 verschenen er in de media berichten van 
Siemens Healthineers dat ze voor het eind van de maand 
een half miljoen bloedtesten naar Nederland brengen 
die zeer betrouwbaar zouden zijn. De test zou ook po-
sitief zijn bij personen die nauwelijks klachten hebben 
gehad van de ziekte.
Eveneens op 5 mei 2020 maakte Sanquin (de “bloed-
bank“) bekend dat ze een miljoen testen van Beijing 
Wantai Biological had binnengekregen waarmee de 
“totale“ antistoffen (dus waarschijnlijk IgG en IgM) 
kunnen worden aangetoond tegen SARS-CoV-2 (zie 
kader).  Vermoedelijk gaat het om de WS-1096 ELISA 
test. De informatie hieronder heeft betrekking op deze 
WS-1096 ELISA test. De fabrikant geeft op dat de sensi-
tiviteit 94,% is en de specificiteit 100%.  Dat betekent 
dat als de test positief is, het zeker is dat je een infectie 
met SARS-CoV-2 hebt doorgemaakt. Als de test negatief 
is, is de kans 94,5% dat je geen infectie met SARS-
CoV-2 hebt doorgemaakt en dus 5,5% dat dat wel het 
geval is geweest.

Commentaar. De fabrikant zelf geeft op dat bij het bepalen
van de gevoeligheid van de test, er geen mensen met 
asymptomatische infecties zijn getest.  Het is dus niet 
bekend of mensen die een SARS-CoV-2-infectie hebben 
gehad zonder klachten met deze test worden opgespoord. 

Vergelijking van vier commerciële antistoftesten

Op 29 april 2020 verscheen een vergelijking van 
vier commerciële testen op IgG-antistoffen tegen het 
SARS-CoV-2 (tabel 3.2).148   Testeigenschappen zoals 
sensitiviteit en specificiteit (zie kader) verschillen 
tussen de testen en de onderzoekers concluderen 
dat ze alle vier voldoende zijn om personen met een 
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie op te sporen.  Maar 
hier zit m.i. een addertje onder het gras omdat alle 
testen foute uitslagen kunnen geven bij personen die 
een infectie hebben gehad en/of geen infectie hebben 
gehad.  

Het punt waar het om gaat is dan welke foute uitslag 
erger is: 

1. negatief bij iemand die een infectie heeft gehad
2. positief bij iemand die geen infectie heeft gehad 

Bij 1. denkt iemand niet beschermd te zijn terwijl dat
wel zo is.  Bij 2. denkt iemand beschermd te zijn terwijl
dat niet zo is; dit is m.i. erger dan 1. De test die de 
meeste juiste uitslagen geeft bij personen die geen 
infectie hebben gehad (d.i. dus met de grootste 
specificiteit), is dus de beste test. Dat zijn dus de testen 
van de fabrikanten Mikrogen en Viramed.  Daarvan 
scoort Mikrogen qua gevoeligheid beter dan Viramed.  
De testen van Euroimmun en EDI zijn bij resp. 3,8% 
en 11,3% van de personen die geen infectie met SARS-
CoV-2 toch positief en geven dus een vals gevoel van 
bescherming tegen infectie met het virus. 

Tabel 3.2  Sensitiviteit	en	specificiteit	van	vier	SARS-CoV-2	
IgG-testen148

fabrikant  sensitiviteit   specificiteit 
  (%) (%)   
 
Euroimmun     86,4 96,2  
EDI 100 88,7 
Mikrogen 86,4 100 
Viramed 77,3 100

Wantai SARS-CoV-2 antistof ELISA-test WS-1096
In de WS-1096-test wordt het totaal aan antistoffen gemeten 
tegen een niet nader gespecificeerd recombinant SARS-
CoV-2 antigeen.  De testeigenschappen zijn bepaald met 
bloedmonsters van 333 gezonde personen en 310 bewezen 
covid-19-patiënten met klinische symptomen, longafwijkingen 
op foto's of laboratoriumafwijkingen.
De sensitiviteit (gevoeligheid) was 94,5% (293/310) en de 
specificiteit 100% (333/333).  
Er is niet getest bij latente (asymptomatische) infecties. De 
sensitiviteit van de test was nauw gekoppeld aan de tijd sinds 
het begin van de ziekte.* 

 

Percentage positieve testen bij covid-19-patiënten 
in relatie tot de tijd die is verstreken sinds het begin 
van de klachten. Zoals te verwachten is bij een test op 
antistoffen, duurt het 2 weken voordat de meeste testen 
positief zijn.*  

* Folder met productinformatie WS-1096 - WANTAI SARS-CoV-2 Ab 
ELISA - Diagnostic Kit for Total Antibody to SARS-CoV-2 (ELISA)

Sensitiviteit en specificiteit van een test

Sensitiviteit: het percentage positieve testuitslagen   
 bij personen met de ziekte
Specificiteit: het percentage negatieve testuitslagen 
 bij personen zonder de ziekte (gezonden)
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Kan iedereen covid-19 krijgen?

Volgens de definitie van besmetting, is het duidelijk 
dat iedereen kan besmet worden met SARS-CoV-2 zie 
hoofdstuk 2). De gevolgen van besmetting verschillen 
echter sterk per persoon.103,108  Sommige mensen 
merken er niets of nauwelijks iets van, bij andere is 
het beloop mild tot ernstig en soms verloopt de ziekte 
dodelijk. 
Het is niet duidelijk waarom bepaalde besmette 
personen asymptomatisch blijven. Het is evenmin 
duidelijk of ze de ziekte überhaupt niet kunnen krijgen 
of dat ze alleen maar een keer geluk hebben gehad. 

Mensen van alle leeftijden kunnen de ziekte krijgen, 
maar het beloop is afhankelijk van leeftijd, geslacht en 
bijkomende ziekten.  Zwarte Amerikanen hebben een 
groter risico op covid-19 maar dit komt niet door het ras 
maar door bijkomende ziekten en socio-economische 
factoren (zie verder).  

Het staat overigens niet vast dat elk individue covid-19 
kan krijgen. Het is bekend dat ACE2 de receptor is 
voor het virale spike-eiwit maar ook dat het ACE2 
genetische variaties kent.122  Het spike-eiwit kon 
m.n. in het laboratorium minder goed binden aan 
een bepaalde ACE2-variant (E329G) en mogelijk 
zijn mensen met deze variant minder of niet vatbaar 
voor infectie met SARS-CoV-2.122  Een vergelijkbaar 
fenomeen is eerder gezien bij AIDS waarbij sommige 
mensen de ziekte niet kregen omdat ze een mutatie 
hadden van het CCR5-gen. Het gevolg is een iets 
afwijkende CCR5 co-receptor op o.a. hun CD4-positieve 
T-lymfocyten waardoor het HIV de cellen niet kan 
binnendringen. 

Beschermen endemische coronavirussen tegen 
covid-19?
[toegevoegd 11 januari 2022]

Het is bekend dat blootstelling aan het SARS-CoV-2 
niet altijd tot een infectie leidt. Kundu et al 572 vroegen 
zich daarom af of T-lymfocyten die in aanraking waren 
geweest met endemische humane coronavirussen, 
mensen die niet eerder met SARS-CoV-2 in contact 
waren geweest, beschermen. Endemische humane 
coronavirussen zijn verantwoordelijk voor 15-29% van 
de verkoudheden bij mensen (zie Bijlage 13). 354  

Ze onderzochten hiervoor 52 personen die thuis 
contact hadden gehad met een nieuw gediagnosticeerde 
covid-19-patiënt. Ze selecteerden er 26 die daarna een 
positieve PCR-test hadden en 26 die negatief bleven.  

Ze vonden vaker kruisreagerende en nucleocapside-
specifieke IL-2 uitscheidende T-cellen bij contacten die 
negatief bleven in de PCR-test ondanks blootstelling, 
dit in vergelijking met hen die een positieve PCR-test 
kregen. Er was geen verschil in reacties tegen spike-
eiwitten wat zou kunnen wijzen op een beperkte 
beschermende werking van T-cellen die kruisreageren 
met spike-eiwitten.
De onderzoekers zien hun resultaten als steun om bij 
volgende generaties vaccins ook niet-spike-antigenen 
op te nemen.

Commentaar. De studie vindt dat mensen die 
T-lymfocyten hebben die reageren op niet-spike-eiwitten 
van endemische humane coronavirussen, minder vaak 
een positieve PCR krijgen na blootstelling thuis aan 
SARS-CoV-2. 
De studie toont niet aan dat doorgemaakte infectie(s) 
met endemische humane coronavirussen beschermen 
tegen covid-19, wel tegen een positieve PCR-test. 
Een positieve PCR-test kan wel als bewijs worden gezien 
van een infectie met SARS-CoV-2 maar niet van de ziekte 
covid-19. De studie kan dus niet worden uitgelegd alsof 
verkoudheden door coronavirussen beschermen tegen 
covid-19.   
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Volwassenen

Getallen over covid-19 verschillen per studie omdat 
patiëntengroepen tussen landen, centra en het moment 
van onderzoek niet vergelijkbaar zijn.  
Globaal is 60% van de patiënten man, is de sterfte onder 
mannen hoger en is de kans op een ernstige vorm van 
covid-19 en sterfte hoger bij personen boven de 60 
jaar.6,13,14,15  81% van de patiënten met covid-19 heeft 
echter een milde vorm die geen aanleiding is voor 
ziekenhuisopname.39   De totale sterfte aan covid-19 is 
ruwweg 2%.28

Kinderen

2,4% van de gerapporteerde gevallen van covid-19 
betreft kinderen, ongeveer gelijk verdeeld over de 
leeftijdsgroepen 0-9 en 10-19 jaar.32,33  Kinderen zijn 
even vatbaar voor besmetting en infectie met SARS-
CoV-2 als volwassenen,103,108 maar de gevolgen voor 
het kind zelf zijn gemiddeld minder ernstig.16,17,27,297  
Mogelijk komt dit omdat kinderen minder ACE2 (de 
receptor waar SARS-CoV-2 aan bindt om de cel binnen 
te dringen) op de cellen in de neus hebben dan volwas-
senen.155 

In een studie van 25 kinderen die in 10 ziekenhui-
zen waren opgenomen in de provincie Hubei (China) 
waren de meest voorkomende eerste verschijnselen 
koorts (bij 13) en droge hoest (bij 11).  De longen 
waren op CT’s bij acht normaal, eenzijdig betrokken 
bij vijf en dubbelzijdig bij acht.  Klinisch was er bij acht 
sprake van een bovenste luchtweginfectie, bij acht een 
milde pneumonie en twee moesten kunstmatig 
worden beademd. Geen van de kinderen is overleden. 
De verschijnselen en afloop waren gunstiger dan bij 
volwassenen, maar bij kinderen onder de drie jaar 
kwamen toch ernstige gevallen voor.17 
 
Posfay-Barbe et al 279 beschreven de klinische 
presentatie van de eerste 40 gevallen in Genève 
(Zwitserland) van covid-19 bij kinderen en de 
besmettingen binnen de familie. De meeste kinderen 
hadden milde of atypische verschijnselen.  Meer dan de 
helft had hoofdpijn en een snotneus. 

Besmettelijheid van kinderen

Epidemiologisch onderzoek in Shenzhen (China) lever-
de aanwijzingen op dat bij de verspreiding van
het virus, naast besmettingen binnen families, ook
kinderen hierbij een rol spelen.18

Bi et al 108 deden een onderzoek naar de epidemiolo-
gie en overdracht van covid-19 bij 391 patiënten in de 
Chinese stad Shenzhen en 1286 personen waar ze nauw 
nauw contact* mee hadden. De kans op infecties bij 
kinderen onder de 10 jaar was 7,4% en vergelijkbaar 
met de 6,6% in andere leeftijdsgroepen. Binnen een 
huishouden was dit 11,2%. 
Het percentage personen met ernstige klachten was tot 

de leeftijd van 30 jaar nihil, maar steeg geleidelijk tot 
20% bij personen ouder dan 60 jaar.
_________________________
* een nauw contact is iemand die in hetzelfde huis woont, 
waarmee je samen eet, of iemand waarmee je in de twee 
dagen voor het begin van de symptomen bent omgegaan 108

Op 30 april 2020 werden in de media resultaten gemeld 
van Duitse onderzoekers o.l.v. de viroloog Christian 
Drosten.104   Ze hebben bij ruim 3.700 covid-19-patiënten 
monsters afgenomen om de hoeveelheid virusdeeltjes 
(virus load) te meten. De patiënten waren verdeeld in 
leeftijdsgroepen van tien jaar. Er waren 49 patiënten bij 
onder de 10 jaar en 78 tussen 11 en 20 jaar. Er 
bleken geen relevante verschillen te zijn in de hoeveel-
heid virus tussen de leeftijdsgroepen. 
Het is bekend dat tevoren gezonde kinderen met 
covid-19 minder ziek zijn, minder hoesten en minder 
lucht verplaatsen. Men kan dan denken, aldus de 
onderzoekers, dat kinderen minder besmettelijk zijn 
maar ze zijn wel actiever en hebben vaak nauwere 
contacten. Ze concluderen dat kinderen mogelijk even 
besmettelijk zijn als volwassenen.104  Het onderzoek is 
nog niet verschenen in de wetenschappelijke literatuur 
(per 30 april 2020) en is dus ook niet peer reviewed.
Iedereen is het er wel over eens dat covid-19 bij 
tevoren gezonde kinderen gewoonlijk onschuldig 
is. Maar de angel is of ze anderen, en dan vooal 
volwassenen, besmetten. Drosten et al 104 hebben dit 
niet onderzocht, maar stellen virus load praktisch gelijk 
aan besmettelijkheid, een aanname die niet is bewezen.  
Daarbij ontkrachten ze hun, weliswaar voorzichtige, 
conclusie dat kinderen besmettelijk kunnen zijn omdat 
ze zelf ook aangeven dat besmette kinderen minder 
hoesten en minder lucht verplaatsen, essentiële factoren 
bij de kans dat een besmet persoon anderen kan 
besmetten. 

Op 3 juni 2020 liet het RIVM weten dat kinderen geen 
belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus.200 
Dit was gebaseerd op hun waarneming dat er bij 54 
gezinnen geen gevallen waren waarbij een kind onder 
de 12 jaar de eerste patiënt in het gezin was.  
Een eerdere Chinese studie liet echter liet zien dat de 
mediane incubatietijd bij kinderen 7,5 dag was, 105 1-2 
dagen langer dan bij volwassenen.  Als dit juist is, kunnen 
ouders eerder ziek worden dan een kind waardoor ze 
zijn besmet en staat de conclusie van het RIVM op losse 
schroeven.  



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

3 - De ziekte COVID-19

46

Tabel 3.3 Percentage contacten binnen en buiten  
hetzelfde huishouden dat door de indexpatiënen is 
besmet met covid-19 266

ZELFDE 
HUISHOUDEN (%)

BUITEN HET 
HUISHOUDEN (%)

leeftijd index 
patiënt (jaren)

0-9 5,3 1,1

10-19 18,6 0,9

20-29 7,0 1,1

30-39 11,6 0,9

40-49 11,8 2,0

50-59 14,7 1,8

60-69 17,0 2,9

70-79 18,0 4,8

≥80 14,4 4,6

Park et al 266 analyseerden de gegevens van 59.063 
contacten van 5706 COVID-19-indexpatiënten. 
Een indexpatiënt is de eerste patiënt met een door 
laboratoriumonderzoek bevestigde diagnose binnen 
een groep. De indexpatiënt in deze studie werd met 
een rekenmethode, die mij niet geheel duidelijk is, 
geï�dentificeerd.*
Van de 10.592 contacten binnen een huishouden had 
11,8% covid-19, voor de 48.481 andere contacten  was 
dit 1,9%.  

Van de contacten van indexpatiënten van 10-19 jaar 
kreeg 18,6% covid-19 en van indexpatiënten van 0-9 
jaar 5,3% (tabel 3.3).

Commentaar. Over de betrouwbaarheid van de 
identificatie  van de indexpatiënten in de studie van Park et 
al  256 heb ik mijn twijfels, nogal een cruciaal punt als je stelt 
dat kinderen volwassenen besmetten. 

Szablewski et al 338 onderzocht besmettingen in een 
trainingskamp vanaf 17 juni 2020 in Georgia (VS) 
waaraan 597 personen deelnamen die allen negatief 
testten op SARS-CoV-2.  De mediane leeftijd van de 
kampeerders was 12 jaar (spreiding 6-19) waarvan 
53% vrouwelijk. De mediane leeftijd van de stafleden 
was 17 jaar (spreiding 14-59), waarvan 59% vrouwelijk. 
Op 22 juni 2020 werd een jong staflid ziek, verliet het 
kamp de dag erop en testte positief op SARS-CoV-2.  
Het kamp werd beëindigd. Van 344 deelnemers zijn de 

testen bekend en bij 260 (76%) was de test op SARS-
CoV-2 positief. Van de 6-10 jarigen was 51% positief, 
van de 11-17 jarigen 44% en van de 18-21 jarigen 33%. 
Van 136 gevallen waarvan gegevens over symptomen 
bekend waren, hadden er 36 (26%) geen symptomen. 
Van de 100 met symptomen, kwam koorts voor bij 
(65%), hoofdpijn (61%) en keelpijn (46%). 

De onderzoekers concluderen dat het onderzoek 
bevestigt dat kinderen van alle leeftijden vatbaar zijn 
voor infectie met SARS-CoV-19 en, in tegenstelling tot 
eerdere rapporten een belangrijke rol kunnen spelen in 
de overdracht van het virus. 

Posfay-Barbe et al 279 beschreven de klinische presen-
tatie van de eerste 40 gevallen in Genève (Zwitserland) 
van covid-19 bij kinderen en de besmettingen binnen de 
familie. 
Bij 79% van de huishoudens had éen of meer familielid 
verdachte of bevestigde covid-19 voordat de sympto-
men bij het kind begonnen. De auteurs leggen dit uit als 
bevestiging dat kinderen vooral binnen families worden 
besmet.* Bij 8% van de huishoudens kreeg een kind 
als eerste klachten, volgens de auteurs passend bij de 
bekende 10%. 

* Commentaar: deze conclusie staat op losse schroeven 
omdat bekend is dat de incubatietijd bij kinderen 1-2 
dagen langer is dan bij volwassenen 105

Maltezou et al 286 onderzochten 23 familieclusters 
met covid-19 in Griekenland: 66 volwassenen en 43 
kinderen. 

Besmetting van een volwassene naar een kind gebeurde 
in 19 clusters en naar een andere volwassene in 12. 
Ze vonden geen bewijs dat een kind een ander kind of 
volwassene had besmet.  Besmetting met SARS-CoV-2 
verliep bij 40% van de kinderen asymptomatisch en bij 
10,5% van de volwassenen. 
Uit contactonderzoek bleek dat in de meeste gevallen de 
volwassene contact had gehad met een covid-19-patiënt. 

De auteurs geven aan dat volwassenen vaker 
symptomen hebben en daardoor als eerste getest 
worden. Kinderen die daarna positief testen worden 
dan als secundaire gevallen geï�nterpreteerd. De auteurs 
trekken daarom geen conclusies over de indexpatiënt 
en geven aan dat de rol van kinderen bij besmettingen 
nader onderzocht dient te worden.  

_________________________
* Park et al 266 schrijven het volgende over de identificatie 
van de indexpatiënt: "We grouped index patients by age: 
0–9, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79, 
and >80 years. Because we could not determine direction 
of transmission, we calculated the proportion of detected 
cases by the equation [number of detected cases/number 
of contacts traced] × 100, excluding the index patient; we 
also calculated 95% CIs. We compared the difference in 
detected cases between household and nonhousehold 
contacts across the stratified age groups."
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Kinderen met COVID-19 en de ziekte van Kawasaki

Op 7 april 2020 werd een meisje beschreven van 6 
maanden met de ziekte van Kawasaki.141 Omdat ze 
luchtwegverschijnselen had, werd ze getest op SARS-
CoV-2 en bleek positief te zijn.  De ziekte van Kawasaki 
is een acute vasculitis (ontsteking van bloedvaten) van 
vooral de grote slagaders en kransslagaders, vaak met  
hoge koorts, ontstoken mondslijmvlies, onsteking van 
het bindweefsel van de ogen (conjunctivitis) en van 
de bloedvaatjes van de huid. Het is de belangrijkste 
oorzaak van verworven hartafwijkingen bij kinderen. 
Een snelle diagnose en behandeling met intraveneuze 
immunoglobulinen (IVIG; immunoglobulinen zijn 
antistoffen, in dit geval IgG) kan aneurysma's van de 
grote slagaders en kransslagaders voorkomen.142

Op 9 mei 2020 werd de ziektegeschiedenis beschreven 
van een 5-jarig jongetje met een incomplete ziekte 
van Kawasaki en positief testte op SARS-CoV-2. 
Na behandeling met o.a. IVIG kon hij snel uit het 
ziekenhuis worden ontslagen. 

De oorzaak van de ziekte van Kawasaki is niet bekend 
maar de ziekte komt nogal eens voor na een infectie.  
In veel landen, waaronder Nederland, is verdenking 
ontstaan dat SARS-CoV-2 een van de mogelijke 
oorzaken kan zijn van de ziekte van Kawasaki.  

Commentaar. De ziekte van Kawasaki en MIS-C bij CO-
VID-19 zijn mogelijk dezelfde reactie op een virus.  Het 
onderscheid is mogelijk niet meer dan een kwestie van 
definitie.  

MIS-C

MIS-C (multisystem	 inflammatory	 syndrome	 in	
children) is een aandoening waarbij meerdere 
organen ontstoken zijn zoals hart, longen, nieren, 
hersenen, huid, ogen of maag en darmen (fig 3.9).
Kinderen met MIS-C hebben koorts en diverse 
symptomen zoals buikpijn, braken, diarree, nekpijn, 
huiduitslag, bloeddoorlopen ogen en vermoeidheid. 
De oorzaak is niet bekend maar veel kinderen met 
MIS-C hadden het SARS-CoV-2 of waren in contact 
geweest met een COVID-19-patiënt. 
CDC  https://www.cdc.gov/mis-c/

Ondertussen (augustus 2020) is ook bij een aantal 
volwassen COVID-19-patiënten een vergelijkbaar 
ziektebeeld beschreven. 

Figuur 3.9  Schema van verschijnselen van MIS-C. 311

Yonker et al  310 onderzochten 192 kinderen van 0-22 
jaar opgenomen in het Massachusetts General Hospital 
met verdenking op SARS of  “multisystem	inflammatory	
syndrome in children”  (MIS-C) op o.a. neus-, keel- en 
monduitstrijken, antistoffen, SARS-CoV-2 virus load en 
ACE2. 

Bij 49 kinderen werd de diagnose acute SARS-CoV-2 
infectie gesteld en bij 18 MIS-C (zie kader).  Slechts 25 
(51%) van de kinderen met acute SARS-CoV-2 infectie 
hadden koorts en andere symptomen, indien aanwezig, 
waren niet-specifiek. 
De virus load in neuskeelholte was de eerste twee dagen 
met symptomen het hoogst en significant hoger dan bij 
ernstig zieke volwassenen. 
Er was geen verband tussen de virus load en leeftijd, 
maar de expressie van ACE2 was lager bij jongere 
kinderen.
IgG en IgM antistoffen tegen het RBD-domein van het 
SARS-CoV-2 spike-eiwit waren verhoogd bij ernstige 
MIS-C.  

Yonker et al  310 concluderen dat kinderen een potentiële 
besmettingsbron zijn ondanks dat ze een mildere ziekte 
hebben of asymptomatisch zijn.  

https://www.cdc.gov/mis-c/
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Lopez et al  340, *  hebben de uitbraken van covid-19 in 
3 verblijven voor kinderopvang in Salt Lake County 
(Utah, VS) tussen 1 april en 10 juli 2020 gedetailleerd 
beschreven. 

74 volwassen (mediane leeftijd 30 jaar, spreiding 19-78) 
en 110 kinderen (mediane leeftijd 7 jaar, spreiding 0,2-
16) hadden een bekende link met een van de verblijven. 
31 personen kregen covid-19 waarvan 13 kinderen. De 
kinderen hadden milde of geen symptomen. 
Twaalf kinderen hadden covid-19 opgelopen in de 
kinderopvang en het kon worden gedocumenteerd dat 
ze 12 van 46 contacten buiten de kinderopvang hadden 
besmet. Ook werd gezien dat twee van drie kinderen 
met bewezen asymptomatische covid-19 besmettelijk 
waren. 

De onderzoekers concluderen dat kinderen een rol
spelen bij de overdracht van het virus van de kinder-
opvang naar hun contacten thuis en dat het testen van 
contacten van bewezen gevallen van covid-19 in de 
kinderopvang, ook van kinderen zonder symptomen, 
de besmettingen van kinderopvang naar huishoudens 
kunnen verminderen (fig 3.10). 
___________________________
* CDC Covid-19 Response Team

Bi et al 384 onderzochten besmettingen binnen huis-
houdens met gebruikmaking van antistoftesten. 
Kinderen onder de 10 jaar hadden een kleinere kans 
om besmet te worden door een huiscontact terwijl 
personen van 65 jaar en ouder een grotere kans hadden.  
Kinderen van 10-19 jaar hadden een even groot 
risico als volwassenen. De kans dat asymptomatische 
personen in een huishouden anderen besmetten is 3x zo 
klein als personen met symptomen. 

Figuur 3.10 Schematische weergave van de resultaten en aanbevelingen van het CDC 
COVID-19 Response Team. 339 De belangrijkste conclusie van deze studie is dat jonge kinderen in 
kinderopvangverblijven covid-19 kunnen oplopen en elkaar en hun huisgenoten kunnen besmetten, 
ook als ze geen symptomen hebben.  

Aykac et al 449 publiceerden op 6 februari 2021 de 
resultaten van hun onderzoek bij 518 kinderen met 
covid-19 met de vraag of er een verband is tussen de 
viral load (indirect bepaald met de Ct van de RT-PCR) 
en de ernst van de ziekte.  De ernst van de ziekte bij 
de kinderen was: asymptomatisch 24,7%, mild 41,6%, 
matig 20,2% en ernstig/kritisch 3,9%. Ze deelden de 
kinderen in vier leeftijdsgroepen in: <4, 5-9, 10-14 en 
15-17 jaar.  
Er bleek geen relatie te zijn tussen viral load en leeftijd, 
geslacht, ziektebeloop en onderliggende ziekten. 
De onderzoekers waarschuwen dat kinderen een 
rol kunnen spelen bij het overbrengen van de ziekte, 
ongeacht de ernst van hun ziekte. 
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Commentaar bij kinderen

Kinderen worden even vaak besmet als volwassenen maar 
worden minder vaak ziek en meestal minder ernstig.   

De kans dat kinderen - al dan niet met symptomen - 
anderen besmetten wordt meestal als klein gezien. 
Binnen families zou ong. 10% van de besmettingen van 
kinderen afkomstig zijn.  Deze kleinere kans anderen te 
besmetten geldt overigens alleen voor kinderen onder de 
10 jaar maar deze kans is niet 0. 

Als besmettingsbron binnen een gezin wordt meestal 
de persoon gezien die als eerste een positieve RT-PCR-
test had of als eerste symptomen kreeg.  Omdat de 
incubatietijd bij kinderen 1-2 dagen langer is, kan een 
volwassene die door een kind is besmet, toch eerder 
symptomen krijgen waardoor hij ook eerder zal worden 
getest. Studies waarbij de conclusie is dat kinderen zelden 
gezinsleden besmetten, kunnen daarom misleidend zijn. 
Bij drie kinderopvangverblijven in de VS is aangetoond 
dat ook heel jonge kinderen besmet kunnen worden en 
anderen, waaronder hun huisgenoten, kunnen besmetten.  
Dit geldt ook voor kinderen zonder symptomen. 

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er geen 
verband is tussen de viral load en het klinisch beeld van 
covid-19 bij kinderen. Zo kunnen kinderen met weinig of 
geen klachten een grote virus load in hun neuskeelholte 
hebben en een onopvallende maar niet onbelangrijke 
besmettingsbron zijn. Helaas is dit is lange tijd onderschat.  
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Risicocofactoren op covid-19

Risicofactoren om covid-19 te krijgen, kunnen worden 
onderscheiden in:

1. genetische bepaalden risicofactoren 
2. verworven riscofactoren
3. externe risicofactroen

1. Genetisch bepaalde risicofactoren

Genetische risicofactoren die worden besproken zijn:
- geslacht
- bloedgroep 
- trisomie 21 (syndroom van Down)
- ras 
- ACE2
- TMPRSS2
- Toll-like receptor TLR-7
- Toll-like receptor TLR-3
- INFAR2
- INFAR2, DPP9, OAS-genen, CCR2 en TYK2
 Neanderthalervarianten:
 -  chromosoom 3 (45, 859, 651-45, 909, 024, hg19) 
  haplotype van Vindija 33.19 Neanderthalers 
 - Neanderthaler variant van het DPP4-gen
 - Neanderthaler OAS-haplotype op chromosoom 12
- MBL2 BB-genotype
- Human leukocyte antigen class I (HLA klasse I)
- selectieve IgA-deficiëntie
 
Geslacht
Takahashi et al 312 vonden belangrijke verschillen in 
de immunologische reacties van mannen en vrouwen 
gedurende het ziektebeloop van de infectie met 
SARS-CoV-2.  
Bij mannen waren de spiegels van verschillende voor de 
ontsteking belangrijke chemokines en cytokines, zoals 
IL-8, IL-18 en CCL5, hoger. In tegenstelling tot mannen 
hadden vrouwen een significant verhoogd aantal CD8-
positieve T-lymfocyten. 

Een ernstiger ziektebeloop hield bij mannen verband 
met een slechte T-cell response en bij vrouwen met 
hogere cytokinenspiegels.  Bij mannen was er, in 
tegenstelling tot bij vrouwen, een significante negatieve 
correlatie tussen de T-cell response en leeftijd.

De onderzoekers veronderstellen dat de verschillende 
immunologische reacties tussen mannen en vrouwen 
bij het begin van de SARS-CoV-2-infectie de oorzaak 
kan zijn van de verschillen in het ziektebeloop.  Ze 
menen dat hun analyse kan leiden tot verschillen in de 
behandeling van mannelijke en vrouwelijke covid-19-
patiënten.  

Het gen voor ACE2, een belangrijke receptor voor 
het SARS-CoV-2, ligt op het X-chromosoom. Mannen 
hebben maar éen zo'n chromosoom wat mogelijk via 
polymorfismen een verklaring vormt voor het ernstiger 
beloop van covid-19 bij mannen, zie verder. 328

Bloedgroep
In een Chinese studie werden de AB0-bloedgroepen 
vergeleken tussen 2.153 patiënten met een SARS-CoV-2 
infectie en 3694 gezonde controlepersonen.129  38,0% 
van de patiënten met SARS-CoV-2 infecties hadden 
bloedgroep A en 25,7% bloedgroep 0; bij de gezonde 
controlepersonen waren deze percentages resp. 32,2% 
en 33,8%.  

In een Europese studie bij 1610 covid-19-patiënten 
met ademhalingsproblemen (beademing of behoefte 
aan zuurstof) uit Spaanse en Italiaanse epicentra en 
2205 controle-personen, werd een relatie met hun 
genen onderzocht. 203,237   Er werden twee loci gevonden 
met zo'n relatie: op chromosoom 3 (3p21.31) en op 
chromosoom 9 (9q.34.2) met odds ratio's van resp. 1,77 
en 1,32. Op chromosoom 3 gaat het om 6 genen.

Het is nog niet duidelijke welke hiervan een rol speelt 
of spelen, mogelijk is dat gen SLC6A20. Dit gen codeert 
voor een eiwit (SIT1) dat de functie beï�nvloedt van het 
ACE2, de celreceptor voor SARS-CoV-2.237  

Op chromosoon 9 is locus 9q.34.2 de ABO-bloedgroep 
locus.  Bloedgroep A ging samen met een significant 
hoger risico op covid-19 met longproblemen (OR 1,45)* 
en bloedgroep 0 met een lager risico (OR 0,65).  
De relaties met de AB0-bloedgroepen komen overeen 
met die van de hierboven genoemde Chinese studie.129

Wu et al 242 vonden eveneens een verhoogd risico op 
infectie met SARS-CoV-2 voor personen met bloedgroep 
A (OR 1,54) en een verminderd risico voor bloedgroep 0 
(OR 0,65). Ze vonden ook een verband tussen bepaalde 
bloedgroepen en klinische verschijnselen. 
Patiënten met bloedgroep A hadden vaker koorts, 
hoesten en moeheid en minder vaak keelpijn; met 
bloedgroep B vaker koorts; met bloedgroep 0 minder 
vaak keelpijn en hoofdpijn. Patiënten met bloedgroep 
AB hoestten vaker.  
 _____________
* OR = odds ratio, een maat voor hoeveel keer de ziekte 
waarschijnlijker is bij het bezit van de bewuste eigenschap 
in verhouding tot het niet bezitten ervan

Syndroom van Down (trisomie 21)
Klift et al 400  onderzochten het risico van mensen met 
het syndroom van Down (trisomie 21) en covid-19 
d.m.v. een uitgebreide analyse van individuele data 
van ruim 8 miljoen personen >19 jaar in de UK.  Ze 
gebruikten hiervoor QResearch, een database van meer 
dan 35 miljoen personen met gegevens vanaf 1998.  
De  resultaten werden gecorrigeerd voor hartvaat- 
en longziekten en verblijf in verzorgingshuizen. De 
onderzoekers schatten dat het risico voor personen 
met het syndroom van Down en covid-19 om in 
een ziekenhuis te worden opgenomen 4x en om te 
overlijden in relatie tot covid-19 10x verhoogd is. 
Wadman 401 geeft aan dat het overlijdensrisico m.n. sterk 
verhoogd is bij personen van 40 jaar en ouder.
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Ras
CDC-getallen geven aan dat covid-19 onevenredig vaak 
zwarte Amerikanen treft. 298   21% van de covid-19-
patiënten is zwart terwijl ze 13% van de bevolking in de 
VS uitmaken . 297

Yehia et al 297 onderzochten of de sterfte onder 11.210 in 
het ziekenhuis opgenomen zwarte patiënten hoger was 
dan bij witte patiënten. Zwarte patiënten waren jonger 
(61 tegen 66 jaar), vaker vrouw (55 tegen 49%) en 
hadden vaker een Medicaid verzekering (25 tegen 13%).  

De sterfte was 19,2% onder zwarte en 23,1% onder 
witte patiënten.  Na correctie voor leeftijd, geslacht, 
bijkomende ziekten en socio-economische factoren, was 
het verschil in sterfte niet significant verschillend.
ACE2
Het gen voor ACE2 ligt op het X-chromosoom. Mannen 
hebben maar éen zo'n chromosoom wat mogelijk 
een verklaring vormt voor het ernstiger beloop van 
covid-19 bij mannen bij relevante polymorfismen. 328

Het ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) is de 
belangrijkste receptor voor SARS-CoV-2 op de  epitheel-
cellen in de longblaasjes. 
ACE2 werkt als katalysator bij de omzetting van het
schadelijke angiotensine II (vaatvernauwing, pro-
inflammatoir en pro-fibrotisch) in het vaatverwijdende
en bloeddrukverlagende angiotensine-(1-7). 
Gerichte uitschakeling van ACE2 bij muizen veroorzaakt 
hartspierafwijkingen, verhoogde angiotensine II 
spiegels en upregulatie van door zuurstofgebrek 
geï�nduceerde genen in het hart. 325 
ACE2 beschermt ook door de aantrekking van witte 
bloedcellen bij SARS te beperken en recombinant ACE2 
kan muizen beschermen tegen longschade. 
Recent is gevonden dat menselijk ACE2 de infectie met 
SARS-CoV-2 van kunstmatig gekweekte menselijke 
bloedvaten en nieren, kan remmen.326

Hou et al 328  deden een uitgebreid onderzoek naar 
de vatbaarheid voor covid-19 en variaties in de 
genen voor ACE2 en TMPRSS2.  Bepaalde ACE2-
varianten waren geassocieerd met hart-, vaat- en 
longaandoeningen in de Afro/Afro-Amerikaanse 
bevolking in de VS. 
Het spike-eiwit kon in het laboratorium minder goed 
binden aan de ACE2-variant E329G en mogelijk zijn 
mensen met deze variant minder of niet vatbaar voor 
infectie met SARS-CoV-2.122

Novelli et al 327 onderzochten genetische varianten van 
het ACE2-gen in DNA-monsters van 131 in het zie-
kenhuis opgenomen covid-19-patiënten en van 1000 
ethnisch gematchte controlepersonen. 
Bij éen covid-19-patiënt werd een voor Europeanen 
zeer zeldzame variant (p.Asp630His) gevonden. Ze 
vonden geen verband tussen de ernst van covid-19 
en een bepaalde variant en concluderen dat er geen 
sterke relatie is tussen genetische ACE2-varianten 
enerzijds en vatbaarheid voor en klinische presentatie 
van COVID-2 anderzijds.  

Commentaar. Theoretisch is het aannemelijk dat variaties 
in het ACE2-gen invloed kunnen hebben op de vatbaarheid 
voor en gevolgen van infectie met SARS-CoV-2.  De 
resultaten van verschillende studies zijn niet eensluidend, 
maar het vinden van verbanden heeft wetenschappelijk 
meer gewicht dan het niet vinden ervan (bijv. door 
statistische type II fouten).

TMPRSS2
Bunyavanich et al 321 gingen er - al dan niet terecht - 
vanuit dat covid-19 bij gekleurde Amerikanen 2-3x 
vaker voorkomt dan hun aandeel in de bevolking zou 
doen vermoeden.  
Het enzym TMPRSS2 (transmembraan serineprotease 
2) op de cellen van de luchtwegen activeert het spike-
eiwit van SARS-CoV-2 en klieft de ACE2-receptor 
waar het virus aan bindt, waardoor het virus de cel 
kan binnendringen. Vanuit deze redenering hebben 
ze de gen-expressie van TMPRSS2 in de luchtwegen 
onderzocht bij verschillende raciale en ethnische 
groepen.   
Ze vonden dat de expressie van TMPRSS2 significant 
hoger was bij zwarte personen dan bij Aziaten, Latino's, 
gemengden en witte personen.  Er was geen significant 
verband tussen de TMPRSS2-expressie en geslacht, 
leeftijd of astma. 

Commentaar. De betekenis van deze resulaten is 
onduidelijk mede omdat het de vraag is of het zwarte ras 
vaker en ernstiger covid-19 krijgt dan andere rassen, en 
indien dat zo zou zijn, of dat is op basis van het ras of van 
socio-economische factoren.
De studie steunt de rationele basis voor de klinische trials 
die lopen met TMPRSS2-remmers zoals camostatmesilaat 
(zie verder bij antivirale middelen). 

Toll-like receptor-7
De toll-like receptor TLR7 en TLR-8 herkennen 
viraal enkelstrengs-RNA (ssRNA) waardoor een 
(aangeboren) immuunresponse op gang komt.  Omdat 
de TLRs polymorf zijn (=varianten hebben), kan deze 
immuunresponse sterk verschillen per persoon met 
grote invloed op hoe het lichaam reageert op besmetting 
met ssRNA-virussen  (zie Bijlage 9).
Conti en Younes 278 hebben een hypothese opgesteld 
waarin ze de betere reactie van vrouwen op besmetting 
met SARS-CoV-2 verklaren door hun betere weerstand 
tegen virussen op basis van het feit dat ze 2 kopieën 
hebben van het TLR7-gen, éen van de vader en éen van 
de moeder.  Als keerzijde van deze medaille noemen ze 
de grotere kans van vrouwen op auto-immuunziekten. 
Moreno-Eutimio et al 277 toonden aan dat TLR7/8 meer 
ssRNA-fragmenten herkent van het SARS-CoV-2 dan van 
SARS-CoV-1.  Ze veronderstellen dat dit grote gevolgen 
heeft bij het opwekken van de ontstekingsreactie met 
mogelijk acute longbeschadiging als gevolg bij SARS-
CoV-2.   

Van der Made et al 274 (Radboud UMC, Nijmegen) 
beschrijven vier tevoren gezonde mannen uit twee 
niet-verwante families met ernstige SARS waarvoor 
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kunstmatige beademing noodzakelijk was. Een van hen 
overleed door covid-19.  
Bij leden van familie 1 werd een deletie van vier 
nucleotiden vastgesteld, geërfd van de moeder. 

Bij de zieke leden van familie 2 was er een mis-sense 
variant van een nucleotine. Hun immunologische cellen 
maakten minder IFN-γ na stimulatie met imiquimod, 
een middel dat zowel de niet-specifieke als specifieke 
immuunrespons versterkt via activatie van TRL7. 275 

Mogelijk verklaren variaties en/of deleties in het TLR7-
gen de slechte afloop van covid-19 bij sommige jonge 
mannen, maar dit kan geen verklaring zijn voor fatale 
afloop van covid-19 bij jonge vrouwen.  

TLR-3-	en	IRF7-afhankelijke	type	I	interferon	immuniteit
Zhang et al 333 deden uitgebreid genetisch onderzoek bij 
659 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen 
met levensbedreigende pneumonie door SARS-CoV-2.  
Leeftijden van de patiënten lagen tussen 1 maand en 99 
jaar en driekwart was man. De sterfte was 13,9%. 
Deze patiënten met ernstige covid-19 werden vergeleken 
met 534 personen met asymptomatische of milde infectie 
met SARS-CoV-2. 
Bij de ernstige covid-19-patiënten werden vaker zeld-
zame varianten gevonden op 13 loci die de immuniteit 
tegen influenzavirus regelen via TLR-3- en IRF7-afhanke-
lijke type I interferon en die functieverlies voorspellen. 
De onderzoekers concluderen dat aangeboren 
afwijkingen van de TLR-3- en IRF7-afhankelijke type I 
interferon immuniteit de oorzaak kunnen zijn van de 
levensbedreigende covid-19-pneumonie bij patiënten 
die daarvoor geen ernstige infecties hadden gehad.  

INFAR2
Liu et al 377  onderzochten welke genen een relatie 
hadden met het risico op en beloop van covid-19, 
waaronder SARS en ziekenhuisopname.  Dit bleek 
het geval te zijn voor IFNAR2 (interferon a en b 
receptor subunit 2), dat gelegen is op chromosoom 21 
(21q22.11) en codeert voor een van de twee types I 
interferons. 

INFAR2, DPP9, OAS-genen, CCR2 en TYK2
Pairo-Castineira et al 378 deden een genoombrede 
associatiestudie bij 2.244 kritisch-zieke covid-19-
patiënten van 208 ICUs in de UK.  Controlepersonen 
waren afkomstig van het UK Biobank bevolkingsonder-
zoek. 

Er werden drie associaties gevonden:

- chr19p13.3 binnen het gen dat codeert voor DPP9  
 (dipeptidyl peptidase 9) 
-  chr12q24.13 in een genencluster dat codeert voor   
 OAS1, OAS2, OAS3 (antivirale restriction enzyme  
 activators)
-  chr21q22.1 in het interferon receptor gen IFNAR2.

Ze vonden verder aanwijzingen dat een zwakke 
expressie van IFNAR2, een sterke expressie van 
TYK2 en een sterke expressie van CCR2 (monocyt/
macrofaag chemotactie-receptor) verband houden met 
levensbedreigende covid-19.
Deze studie maakt duidelijk dat ernstige covid-19 

verband houdt met twee biologische mechanismen: 

1. aangeboren verdedigingsmechanismen tegen 
 virussen waarvan bekend is dat ze bij het begin van de 
 ziekte belangrijk zijn (INFAR2 en OAS-genen) 
2. schade aan de longen door de ontsteking, een cruciaal
 mechanisme bij de late levensbedreigende covid-19 
 (DPP9, TYK2 en CCR2)

De onderzoekers denken dat sommige associaties 
mogelijkheden bieden voor behandeling zoals het 
versterken van het interferon-signaal en het remmen 
van de monocytenactivatie.

Neanderthaler-genen

Chromosoom 3 (45, 859, 651-45, 909, 024, hg19) 
haplotype van Vindija 33.19 Neanderthalers 

Bepaalde variaties in een segment van 6 genen op 
chromosoom 3 (45, 859, 651-45, 909, 024, hg19) zijn 
geassocieerd met ernstige covid-19 (OR 1,6) en zijn sterk 
met elkaar geassocieerd in de bevolking. 344, 345

Dit "core" haplotype is verder geassocieerd met lange 
haplotypen die 40.000-60.000 jaar geleden via de nu 
uitgestorven Neanderthalers of Denisovamensen in het 
DNA van de mens zijn terecht gekomen. 
Van de 13 SNPs in het core haplotype , komer er 11 in 
een homozygote vorm voor in de Vindija 33.19 Neander-
thalers. Drie van deze varianten komen voor in zowel
de Altai als Chagyrskaya 8 Neanderthalers, die beide 
afkomstig zijn van het Altajgebergte in Zuid-Siberië en 
resp. ong. 120.000 en 50.000 jaar oud zijn. Geen enkele 
variant kwam voor bij de Denisovamensen.  

Zeberg et al 345 onderzochten verder of het core haplo-
type door zowel de Neanderthalers als de huidige mens 
kunnen zijn geërfd van gemeenschappelijke voorouders 
die ongeveer een half miljoen jaar geleden leefden. Op 
basis van de overeenkomsten in het haplotype en de 
recombinatiesnelheid kon worden uitgesloten dat de 
Neanderthaler-achtige haplotypes van een gemeen-
schappelijke voorouder afkomstig zijn. 
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De nauwe relatie tussen het risico-haplotype en de 
Vindija 33.19 Neanderthaler (fig 3.11) past er bij dat deze 
Neanderthaler dichter staat bij het merendeel van de 
Neanderthalers die hebben bijgedragen aan het DNA van 
de huidige mens dan de andere twee Neanderthalers. 
Het Neanderthaler-core-haplotype komt voor in 63% 
van de bevolking in Bangladesh, in 30% in Zuid-Azië, 
in 8% in Europa, in 4% van gemengde Amerikanen 
maar vrijwel niet in Oost-Azië en Afrika. 335 Het hoge 
percentage in Bangladesh verklaart wellicht dat mensen 
in de UK met roots in Bangladesh een twee keer zo hoog 
risico hebben om aan covid-19 te overlijden dan de 
overige bevolking. 336   

Dipeptidylpeptidase-4 (DPP4) Neanderthalervariant

Zeberg en Pääbo 393 ontdekten dat de Neanderthaler 
variant van het DPP4-gen dat codeert voor het enzym 
DPP4 (dipeptidylpeptidase-4) dat als receptor fungeert 
voor het MERS-CoV het risico om na besmetting 
ernstig ziek te worden van SARS-CoV-2 verdubbelt. 
Er wordt overigens niet vanuit gegaan dat dit enzym 
een receptor is voor SARS-CoV-2. 
DPP4 is een membraangebonden enzym dat een 
aantal biologisch actieve peptiden afbreekt. Het is o.a. 
betrokken bij het glucosemetabolisme. Zo worden 
DPP4-remmers gebruikt bij de behandeling van 
diabetes mellitus. 

Neanderthaler OAS-haplotype op chromosoom 12

Zeberg en Pääbo 469  vonden  dat een Neanderthaler-
haplotype op chromosoom 12 (OAS) tegen ernstige 
ziekte beschermt. Het relatief risico om op de IC te 
belanden nam met ongeveer 22% af per kopie van het 
haplotype (OR 0,78; 95% CI 0,71-0,85). 

Figuur 3.11  Reconstructie van een Vindija 33.19 
Neanderthalervrouw
https://doesit.work/tech/science/how-neanderthal-dna-affect-your-health/

Het haplotype komt voor bij volken in Eurazië en de 
Amerika's met dragerfrequenties die vaak boven de 50% 
liggen. De Neanderthaler OAS locus varianten hebben 
dus waarschijnlijk voor de moderne mens voordelen 
gehad bij epidemieën met RNA-virussen omdat dit 
Neanderthaler-haplotype bescherming biedt tegen 
minstens drie RNA-virussen (West Nijl virus, hepatitis C 
en SARS-CoV). 
Het OAS1-eiwit dat wordt gecodeerd door het OAS 
haplotype van de moderne mens heeft een lagere 
enzymatische activiteit dan dat door het Neanderthaler- 
haplotype wordt gecodeerd. 

De onderzoekers speculeren dat als de moderne mens in 
contact kwam met RNA-virussen buiten Afrika, de
hogere enzymatische activiteit van vooroudervarianten,
verkregen door genetische uitwisseling met Neander-
thalers, waarschijnlijk gunstig is geweest. 
Interessant is dat er bewijs is dat de frequentie van het 
Neanderthaler-achtige OAS-haplotype recent in Eurazië 
is toegenomen, waarschijnlijk omdat het in het laatste 
millenium een voordeel heeft gehad. 

Allele, haplotype en SNP

Een allele is een variant van een bepaald gen waarvan 
we er dus steeds 2 hebben, van elke ouder éen.  
Een haplotype is een set van DNA-variaties 
(polymorfismen) die samen worden geërfd. Een 
haplotype kan een combinatie van allelen zijn of een 
set van single	nucleotide	polymorfismen	(SNPs).   

Een SNP (uitgesproken 
als snip) is een variatie 
in het DNA binnen een 
bepaalde soort of een 
paar chromosomen. 
Voorbeeld: het DNA van 
persoon 1 heeft op een 
bepaalde plaats het nu-
cleotide cytosine (C) en 
van persoon 2 thymine 
(T). Er zijn hier dus op 
deze plaats 2 allelen.

https://isogg.org/w/index.php?curid=583 

Oligoadenylaat synthetase 1 (OAS1)

De 2'-5' oligoadenylaat synthetase (OAS) locus op 
chromosoom 12 omvat vier genen die coderen voor 
drie OAS-enzymen (OAS1, OAS2 en OAS3). Deze 
eiwitten spelen een belangrijke rol in de aangeboren 
immunologische reactie op virale infecties en worden 
geï�nduceerd door INF-a, IFB-b en IFN-g.
Bij OAS1 en OAS2 verloopt dit verder via activatie 
van het endoribonuclease RNase L wat weer leidt 
tot afbraak van viraal en cellulair mRNA en rRNA. 
en remming van de vermenigvuldiging van virus. 
Mutaties in dit gen is geassocieerd met vatbaarheid 

https://doesit.work/tech/science/how-neanderthal-dna-affect-your-health/
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MBL2 BB-genotype
Medetalibeyoglu et al 442 onderzochten bij 284 covid-
19-patiënten en 100 gezonde controles variaties in het 
codon 54 A/B van het MBL2 gen (mannose binding 
lectine gen).  Ze vonden het BB genotype van het MBL2 
gen bij 10,9% van de covid-19-patiënten tegen bij 1% 
van de controles (OR 12,1). Patiënten met het BB of AB 
genotype hadden ook meer risico op ernstige ziekte 
en IC-opname dan die met genotype AA. Het OR op 
ernstige ziekte voor genotype BB was 5,3,  voor AB 
genotype 2,9 en op IC-opname voor BB 19,6 en voor 
AB 6,9. Er was geen verschil in sterfte op dag na 4 
weken. 
Het MBL2 gen ligt op chromosoom 10 en codeert voor 
MBL (mannose-binding lectine), ook bekend als MBP 
(mannose-binding protein), een belangrijk eiwit in  de 
aangeboren weerstand. 
Bij de homozygote mutatie BB is het MBL2-eiwit 
afwezig en bij de heterozygote mutatie AB is het MBL2-
eiwit met een factor 5 tot 10 verminderd t.o.v.  genotype 
AA.  Deficiëntie van MBL2 is in verband gebracht met 
vatbaarheid voor infectie- en autoimmuunziekten. 442

Human leukocyte antigen class I (HLA klasse I)
[toegevoegd 11 maart 2021]

HLA (human leukocyte antigen) klasse I antigenen 
spelen een essentiële rol bij de ontwikkeling van een 
specifieke immunologische reactie tegen virusinfecties 
door virale eiwitten aan de oppervlakte van de cel te 
presenteren waardoor ze door T-lymfocyten als vreemd 
worden herkend.  De genen voor de HLA klasse I en II 
antigenen liggen op chromosoom 6.  

Shkurnikov et al 480 onderzochten of het HLA klasse I 
genotype verband houdt met de leeftijd van patiënten 
bij overlijden aan covid-19.  De HLA-A, HLA-B en HLA-C 
typeringen van 111 overleden patiënten werden 
vergeleken met die van 428 vrijwilligers. De overleden 
patiënten werden in twee groepen verdeeld op basis van 
de leeftijd bij overlijden: 26 volwassenen ≤60 jaar en 85 
ouderen >60 jaar.  
Er waren na de correctie voor het vele aantal testen geen 
significante verschillen in de frequentie van HLA klasse I 
allelen tussen overleden patiënten en de controlegroep of 
tussen overleden patiënten ≤60 en >60 jaar. 
Op basis van een risicoscore op basis van de mogelijk-
heid van de HLA klasse I moleculen van een persoon 
om virale SARS-CoV-2 peptiden te presenteren, werden 
patiënten verder ingedeeld in groepen met een laag, 
medium en hoog risico.  HLA-A*02:01 en HLA-A*03:01 
waren sterk geassocieerd met een laag risico en 
HLA-A* 01:01 met een hoog risico. 
Het verband tussen HLA-A*01:01 en hoog aantal en 
hoge sterfte van covid-19-patiënten en het omgekeerde 
voor HLA-A*02:01 was eerder gezien in een Italiaanse 
studie door Pisanti et al 481.  
Interessant is dat homozygote covid-19-patiënten voor 
HLA-A*01:01 significant op jongere leeftijd overleden 
dan patiënten die hiervoor heterozygoot waren.  

Selectieve	IgA-deficiëntie
IgA is éen van de vijf antistofgroepen die we hebben 
(zie Bijlage 10).  Van IgA bestaat ook een andere vorm, 
het  secretoir IgA (sIgA) dat vooral op de slijmvliezen 
voorkomt en als een beschermende laag aanhechting 
van virussen en bacteriën aan de slijmvliezen kan 
verhinderen.  Vooral in Westerse landen maken relatief 
veel mensen geen IgA, in Europa is dat ongeveer 1 op de 
100 tot 1000 mensen, in Japan is dat 40x minder dan in 
de VS.388   
Bij ruwweg 90% van de mensen met deze zgn. selectieve 
IgA-deficiëntie heeft dat geen merkbare gevolgen, de 
overige 10% heeft o.a. een verhoogde kans op infecties 
van de luchtwegen en darmen. 
De vraag is of pers≤≤chillende landen. Ze suggereren 
dat het weinig voorkomen van selectieve IgA-deficiëntie 
in Japan de verklaring kan zijn van de lage sterftecijfers 
aan covid-19.
 
Commentaar. Het is de vraag of een verhoogd risico bij 
1 op 100-1.000 personen op covid-19 zichtbaar is in het 
aantal gevallen in een bepaalde bevolkingsgroep, mede 
gezien de verschillende methoden bij het vaststellen van 
het aantal besmettingen in verschillende landen.
Maar het is bizar om de vraag van een mogelijke relatie 
tussen selectieve IgA-deficiëntie en het voorkomen van en 
sterfte aan covid-19 te onderzoeken door vergelijking van 
literatuurgegevens van verschillende landen.  De enige juist 
methode zou m.i. het meten zijn van IgA in COVID-patiën-
ten, desnoods alleen bij ernstige gevallen, en de frequentie 
hiervan te vergelijken met een controlegroep.  Het is overi-
gens zeer de vraag of de sterfte in Japan lager is dan elders. 
Op 10 januari 2021 waren er in Japan 289.458 bevestigde 
coronagevallen waarvan er 4.074 (1,4%) zijn overleden 
(www3.nhk.or.jp). De sterfte in Nederland wordt geschat 
op 1% maar cijfers onderling vergelijken is tricky omdat 
onduidelijk is hoe ze totstand komen. 
Conclusie. De vraag of selectieve IgA-deficiëntie een risi-
cofactor is voor het krijgen van covid-19 en op een ernstig 
beloop hiervan, is m.i. niet beantwoord met deze studie.  

Fenotype

Het fenotype is het totaal van alle waarneembare 
eigenschappen (kenmerken) van een organisme. 
Het is het resultaat van de genetische aanleg (het 
genotype) van een individu en de invloed daarop 
van zijn omgeving (de milieufactoren). De term werd 
in 1911 bedacht door Wilhelm Johannsen (1857-
1927), om onderscheid te maken tussen de erfelijke 
eigenschappen van een organisme enerzijds en het 
resultaat daarvan anderzijds. Het woord betekent 
letterlijk ‘verschijningsvorm’ en is afgeleid van het 
Griekse phainein, dat ‘doen schijnen’ betekent.
Fenotype zou bijvoorbeeld uitgedrukt kunnen worden 
met de formule:
fenotype = genotype + invloed van buitenaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenotype

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenotype
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Immuno-fenotype
[toegevoegd 31 mei 2022]

De concentraties van verschillende cytokinen (bijv. 
anti-inflammatoire, pro-inflammatoire en antivirale 
cytokinen) en antistoffen tegen SARS-CoV-2 kunnen 
worden gezien als een immuno-fenotype van een 
bepaald persoon op een bepaald moment. Zo'n 
immuno-fenotype is gebaseerd op zowel genetische 
eigenschappen als externe factoren. De externe factoren 
zijn de optelsom van wat een persoon aan o.a. infecties 
en andere ziekten heeft doorgemaakt tot op dat 
moment. Maar ook genetische niet-immunologische 
eigenschappen zoals geslacht en bloedgroepen kunnen 
effecten hebben op het immuno-fenotype.   

Mueller et al 600 bepaalden immuno-fenotypes met 
bepalingen van  IL-6, TNFα, IL-1b, IL-8, CCL2, IL-18, 
IL-10, IL-12, IFNγ, IL-5, IL-17A, IL-2, IL-4, IFNα, TGFb1 
en antistoffen tegen SARS-CoV-2 bij 50 patiënten 
uit Rotterdam. Inclusiecriteria waren ≥18 jaar oud, 
ziekenhuisopname voor covid-19 en een positieve 
RT-PCR in de voorafgaande 96 uur. Bloedmonsters 
werden in de eerste twee (mediaan) dagen  van de 
opname afgenomen. De ernst van de ziekte werd bij 
inclusie in de studie (Entry WHO score) en tijdens 
de ziekenhuisopname gemeten met de WHO 8 point 
COVID-19 disease severity score (zie kader).  
Met statistische technieken werden drie clusters  
onderscheiden (zie fig. 3.12 en fig. 3.13):

BRI: balanced response immunotype
EXI: excessive	inflammation	immunotype
LAI: low antibody immunotype 

Om de resultaten te valideren werd een tweede 
onafhankelijke analyse gedaan bij 88 patiënten uit 
Barcelona. De resultaten kwamen overeen met die uit 
Rotterdam. 

Deze immuno-fenotypen bleken een voorspellende 
waarde te hebben voor het verdere klinische beloop.
Patiënten met een balanced response immunotype, 
gemeten in de eerste paar dagen van de  ziekenhuis-
opname, lager korter in het ziekenhuis of op de IC en 
hadden een betere overleving dan patiënten in een van 
de andere clusters. 

WHO 8 point COVID-19 disease severity score  

0: geen klinisch of virologisch bewijs van infectie
1: geen beperking van activiteiten
2: beperking van activiteiten
3: ziekenhuisopname, geen extra zuurstof
4: zuurstof via masker of de neus
5: niet-invasieve beademing of hoge flow zuurstof
6: intubatie en kunstmatige beademing
7: beademing en orgaanondersteuning
 (vasopressoren, nierdialyse, ECMO) 
8: dood

Figuur 3.12  A. Basis van de indeling in 3 clusters op 
basis van cytokinen en antistoffen. B. Klinische uitkomst 
van de verschillende clusters. SOC: standard of care.
Bron: Mueller et al 600 (gemodificeerd) 

Commentaar. In deze studie wordt geconcludeerd 
dat het immuno-fenotype in de eerste dagen van de 
ziekenhuisopname de klinische prognose voorspelt. 
Een fenotype dat duidt op veel ontsteking of geringe 
antistofvorming voorspelt een slechtere prognose.  Deze 
resultaten passen bij wat klinisch al min of meer bekend 
was. Fig 3.13 laat echter zien dat de overlap van de Entry 
WHO scores tussen de immuno-fenotypes erg groot is. Het 
is daarom twijfelachtig of de voorspellende waarde van het 
immuno-fenotype praktisch bruikbaar is voor het bepalen 
van de klinische prognose en/of het kiezen van de optimale 
behandeling.   

Figuur 3.13  Entry WHO score voor de 3 immuno-feno-
types.	Ondanks	de	statistische	significantie,	is	de	overlap	
tussen de groepen erg groot.
Bron: Mueller et al 600 (gemodificeerd) 
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2. Verworven risicofactoren voor COVID-19

Zwangerschap
In een Chinese studie bij negen vrouwen van 26 tot 40 
jaar met COVID-19-pneumonie in de late zwangerschap 
was er geen bewijs voor verticale transmissie (het over-
dragen van het virus aan het kind in de baarmoeder).156  

Alle kinderen werden met een keizersnede geboren bij 
een zwangerschapsduur van 36-38 weken. Twee kinde-
ren hadden een te laag geboortegewicht (<2500 g)  Het 
virus was niet aantoonbaar in amnionvloeistof, navel-
strengbloed, moedermelk of keeluitstrijk bij het kind.  
Geen van de vrouwen en kinderen zijn overleden.156

Juan et al 157 analyseerden een groot aantal publicaties 
over zwangeren met COVID-19. Hiervan voldeden er 
24 aan eisen van o.a. volledigheid en peer reviewing, 
waaronder bovenstaande156. Van 295 vrouwen in 
de series had 0-14% een ernstige pneumonie. Vier 
zwangerschappen braken spontaan af. De meeste 
vrouwen ondergingen een keizersnede. Zeven vrouwen 
overleden, vier keer was er intra-uteriene vruchtdood 
en twee kinderen overleden na de geboorte. Bij 155 van 
de kinderen werd een keeluitstrijk gedaan waarvan er 
slechts drie positief waren op SARS-CoV-2. De auteurs 
concluderen dat er ondanks het toenemende aantal 
gepubliceerde studies, er onvoldoende kwalitatief goede 
gegevens zijn om eenduidige conclusies te trekken 
over de ernst of specifieke complicaties van COVID-19 
bij zwangere vrouwen, verticale transmissie en 
complicaties bij de kinderen rond en na de geboorte.157 

In een review van Ryean et al 202 is de conclusie dat 
zwangere vrouwen geen verhoogd risico hebben 
op een ernstig verlopende infectie.  Bij 85% van 
zwangere vrouwen met COVID-19 verloopt de ziekte 
mild, bij 10% ernstiger en bij 5% kritisch. De meest 
voorkomende verschijnselen zijn koorts, hoesten, 
kortademigheid en diarree.  Een vaginale bevalling 
of een sectio caesarea hebben geen van beide een 
verhoogd risico en bij beide is de kans op verticale 
transmissie minimaal. De auteurs geven wel aan dat 
het echte effect op m.n. het kind pas later duidelijk zal 
worden. 

Zie ook paragraaf in hoofstuk 5 over zwangerschap en 
en vaccinatie tegen COVID-19.

Borstvoeding
Chambers et al 296 onderzochten 64 moedermelk- 
monsters van 18 vrouwen die waren besmet met SARS-
CoV-2.  Op éen vrouw na, hadden ze allen symptomen. 
Monsters werden verzameld voor- en nadat de 
vrouwen een positieve RT-PCR hadden. 
SARS-CoV-2 RNA werd gevonden in één monster, maar 
de viruskweek hiervan was negatief.  
Moedermelk werd als proef besmet met "levend" virus 
en daarna gepasteuriseerd (Holder methode). Hierna 
werd geen infectieus virus aangetoond. 
Het lijkt er dus op dat het virus niet door de 
moedermelk zelf aan het kind wordt overgedragen. 

Diverse ziekten
Personen met longziekten (bijv. COPD), hart- en vaat-
ziekten, hoge bloeddruk*, diabetes mellitus en obesi-
tas (overgewicht) lopen een groter risico. 26,82 Dit geldt 
mogelijk ook voor personen met een verlaagde weer-
stand door behandelingen die de afweer onderdrukken 
(corticosteroï�den, chemotherapie, bestraling).  
_____________
* het risico van hoge bloeddruk wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de effecten op hart- en bloedvaten 145

Astmatische bronchitis en COPD
Het is bekend dat virusinfecties astmamatische bronchi-
tis (astma) kan doen verergeren bij volwassenen. 254  In 
de eerste epidemiologische studies over de COVID-19 
pandemie in China kwam astma echter niet voor als een 
risico voor ernstige COVID-19.  

Morais-Almeida et al 214 deden een uitgebreid literatuur-
onderzoek waaruit bleek dat er geen duidelijk bewijs was 
dat astmapatiënten meer kans op infectie met SARS-
CoV-2 lopen of om er ernstiger ziek van te worden.  Maar 
publicaties uit de VS en UK suggereren dat astma veel va-
ker voorkomt bij kinderen en volwassenen met COVID-19 
dan eerder werd gemeld uit Azië en Europa.214

In een studie in de UK waarbij computerdata van meer
dan 17 miljoen volwassenen werden gelinkt aan in zie-
kenhuizen overleden COVID-19-patiënten, kwamen een 
leeftijd van 80 jaar of ouder en astma er als risico-fac-
toren uit.215  Het risico bij astma was nog hoger als de 
patiënt orale corticosteroï�den gebruikte, waarschijnlijk 
omdat in dat geval de astma erger was. 

In een andere studie uit de UK 216 had 17,9% van 605 
COVID-19-patiënten astma tegen 13,5% in de controle-
groep. Astma was evenwel niet een onafhankelijke 
risicofactor voor opname wegens, of de ernst van CO-
VID-19. Dit was wel het geval voor hoge bloeddruk en 
COPD.

Grandbastien et al 254 onderzochten 106 COVID-19-pati-
enten van een thoraxafdeling van het universiteits-
ziekenhuis van Straatsburg. Hiervan hadden er 23 astma. 
Er waren geen verschillen in ernst van de ziekte (lig-
duur, zuurstofbehoefte, overplaatsingen naar de ICU). 
De conclusie is dat astmapatiënten geen verhoogd risico 
lopen op een ernstige SARS-CoV-2 pneumonie en dat een 
SARS-CoV-2 pneumonie geen opvlamming van de astma 
veroorzaakt. 

Doriane et al 349 onderzochten de dossiers van 596 
COVID-19-patiënten die tussen half maart en half april 
waren opgenomen in het academisch ziekenhuis van Luik 
(België). Van hen had 9,6% astma en 7,7% COPD. Opna-
me op de ICU gebeurde bij astma bij 17,5%, COPD 19,6% 
en zonder deze in 14%.  Tijdens de opname overleed een-
derde van de patiënten met  COPD tegen 7% van hen met 
astma en 13,6% van hen zonder obstructieve longziekte. 
Uit statistische analyse bleek dat astma,  COPD en gebruik 
van corticosteroï�den geen onafhankelijke risicofactoren 
waren voor ICU-opname of overlijden.  Risicofactoren 
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voor ICU-opname waren mannelijk geslacht (OR 1,9), 
obesitas (OR 8,5). Risicofactoren om te overlijden waren 
mannelijk geslacht (OR 1,9), hogere leeftijd (OR 1,9), 
hartziekte (OR 1,8) en gestoorde afweer (OR 3,6). 
De onderzoekers concluderen dat astma en COPD geen 
risicofactor zijn voor opname op de ICU of overlijden bij 
patiënten met SARS-CoV-2-infectie.

Commentaar. Het onderzoek van Grandbastien et al 254 is 
het enige klinische onderzoek met een concrete vraagstel-
ling. Bij de andere onderzoeken is informatie van derden 
gebruikt of is een analyse gedaan van computerdata die 
niet ten behoeve van de vraagstelling waren verzameld of 
bedoeld. De studie-opzet is daarbij vaak zwak en de statis-
tische analyse niet geschikt. 
De conclusie is m.i. gerechtvaardigd dat astma niet een 
verhoogd risico vormt op SARS-CoV-2 pneumonie en dat 
een SARS-CoV-2 pneumonie de astma niet verergert.
COPD gaat gepaard met een hogere sterfte, de reden hier-
van is onduidelijk. 
 
Gegeneraliseerde auto-immuunziekten
Ferri et al 309 vonden dat bij patiënten met 
gegeneraliseerde auto-immuunzieken (reumatoï�de 
artritis, artritis psoriatica, spondylitis ankylopoetica, 
systemische sclerose, lupus erythematodes 
disseminatus, unclassified connective tissue disease, 
polymyositis/dermatomyositis, syndroom van Sjögren) 
vaker COVID-19 voorkomt dan bij de Italiaanse 
bevolking. De OR lag ruwweg tussen de 2 en 6. 
Het was al bekend dat patiënten met gegeneraliseerde 
auto-immuunzieken een hoger risico lopen op virale 
en bacteriële infecties.  Bijkomende risico's zijn 
afweeronderdrukkende geneesmiddelen en intensieve 
contacten met ziekenhuis en poliklinieken. 

Commentaar. De uitkomst van deze studie is zeker niet 
verrassend, maar de methode van onderzoek is m.i. niet 
betrouwbaar. De getallen zijn verkregen door telefonische 
enquetes in 3 regio's in Italië met resp. hoge, gemiddelde 
en lage prevalentie van COVID-19.  

Geneesmiddelen

Protonpompremmers
Personen die protonpompremmers (PPIs) gebruiken 
(tegen maagzuur, bijv. omeprazol), lijken meer kans te 
hebben op een positieve test op COVID-19. 261  Als een 
PPI 1x per dag werd gebruikt, was de OR* 2,15; bij
2x was dit 3,67.  Mogelijk is het wegvallen van het
maagzuur als barrière tegen darminfecties de verkla-
ring. Dit zou dan inhouden dat het maagdarmkanaal ook 
een route is voor besmetting met SARS-CoV-2. 
Dit verband werd niet gevonden voor H2-receptor-
antagonisten, een klasse oudere en minder effectieve 
maagzuurremmers (bijv. ranitidine).

Van de 264.058 personen vanaf 18 jaar aan wie werd 
gevraagd deel te nemen, hebben er 86.602 de vragenlijst 
ingevuld.261  Er zitten echter nogal wat addertjes onder
het gras bij deze Amerikaanse studie.  Slechts 1/3 van de 

gevraagde personen, heeft daadwerkelijk deelgenomen 
wat een mogelijke bias (vertekening) inhoudt. Ook 
is het niet uitgesloten dat personen PPIs zijn gaan 
gebruiken nadat ze door besmetting met SARS-CoV-2 
maagklachten kregen. Ook is de relevantie van een zelf 
opgegeven "positieve test op COVID-19" onduidelijk, o.a. 
omdat niet bekend is om welke test het ging. 

Immunosuppressiva
Andersen et al  575 hebben een retrospectieve studie 
gedaan met de data van de National COVID Cohort 
Collaborative (N3C) over patiënten in het ziekenhuis 
met bewezen of verdachte covid-19 in de VS tussen 1 
januari 2020 en 11 juni 2021. 
Ze vergeleken volwassenen met immunosuppressieve 
medicatie voor ziekenhuisopname met volwassenen 
zonder long-term immunosuppressie. 

222.575 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria, 
gemiddelde leeftijd 59 jaar en evenveel mannen als 
vrouwen. Bijkomende ziekten waren diabetes (23%), 
longziekte (17%) en nierziekte (13%).  16.494 (7%) 
patiënten gebruikten langdurig immunosuppressieve 
medicatie voor reumatologische ziekten (33%), 
orgaantransplantatie (26%) of kanker (22%). 

Immunosuppressie was geassocieerd met een kleiner 
risico op beademing (HR 0,89; 95% CI 0,83-0,96). 
Voor 15 geneesmiddelen was er geen verband tussen 
long-term immunosuppressie en beademing. Voor de 
meeste geneesmiddelen was er ook geen verband met 
sterfte, met uitzondering van rituximab.  Het risico op 
sterfte in het ziekenhuis bij gebruik van rituximab was 
hoger bij reumatologische patiënten (HR 1,72; 95% CI 
1,10-2,69) en kankerpatiënten (HR 2,57; 95% CI 1,86-
3.56).
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3. Externe risicofactoren

Besmetting met SARS-CoV-2

De belangrijkste externe risicofactor is besmetting met 
het virus SARS-CoV-2. Zie hoofdstuk 2. 

Luchtverontreiniging 
Op 30 april 2020 verschenen er in de media berichten 
zoals "Corona blijkt een stuk harder toe te slaan in 
gebieden met intensieve veehouderij, zoals Oost-Brabant 
en Noord-Limburg” en dat er sterke aanwijzingen 
zouden zijn dat luchtkwaliteit een rol speelt. En 
verder dat dit zou kunnen samenhangen met hogere 
concentraties fijnstof, stikstof en ammoniak in gebieden 
met veel besmettingen. 

Eenzelfde verband werd gevonden in Noord-Italië.118 

Lombardije en Emilia Romagna zijn gebieden met 
een van de sterkste luchtverontreinigingen in Europa 
(fig. 3.14)  en de hoogste sterfte door covid-19, m.n. 
12% tegen 4,5% in de rest van Italië.118   Setti et al 119 zou-
den hebben aangetoond dat luchtverontreiniging een 
cruciale rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2, 
maar er is geen bewijs dat daardoor de sterfte aan 
covid-19 hoger is.119  Conticini et al 118 vermoeden dat 
de beschadiging van de bovenste luchtwegen door de 
luchtverontreiniging een chronische ontsteking veroor-
zaakt en mensen vatbaarder maakt voor infecties. Deze 
chronische ontsteking zou de oorzaak zijn van de (te) 
sterke reactie van het afweersysteem en fatale afloop 
van covid-19 als gevolg. 

In een Chinese studie 206 werd nagegaan of de lucht-
kwaliteit (AQI, air quality index), 4 grootten van fijnstof*, 
NO2, CO en 5 meteorologische variabelen invloed hadden 
op het aantal nieuwe gevallen van covid-19 (incidentie) 
in Wuhan and XiaoGan.  In beide steden was er een 
significant verband tussen de AQI, PM2,5, NO2, (lage) 
temperatuur en de incidentie van covid-19; in XiaoGan 
was dit ook het geval voor PM10.  De onderzoekers geven 

Figuur 3.14 Nederland heeft samen met de Povlakte in Noord-Italië de slechtste luchtkwaliteit (donkerrode 
gebieden)	van	Europa.	Deze	afbeelding	van	de	Universiteit	van	Heidelberg	toont	de	concentratie	stikstofoxide.
https://www.nu.nl/weekend/6062610/dit-zijn-de-meest-klimaatvervuilende-gebieden-van-europa.html

Fijnstof

De EU en de WHO hebben normen (bovengrenzen) 
opgesteld voor de hoeveelheid fijnstof PM10 en PM2,5.

        PM10       PM2,5 
 
EU  
Jaargemiddelde     40 μg/mm3     25 μg/mm3 

Daggemildelde (24 uur)     50 μg/mm3                   -
Maximum aantal over-
   schrijdingen per jaar     35            -

WHO
Jaargemiddelde     20 μg/mm3     10 μg/mm3 

als mogelijke verklaring o.a. dat virusdeeltje aan fijnstof 
hechten en zo aerosols kunnen vormen.
Wuet al 208 onderzochten of langdurige blootstelling 
aan fijnstof (PM2.5) verband hield met een verhoogd 
risico om te overlijden aan covid-19. Voor het 
onderzoek werden gegevens gebruikt van 3000 
counties in de VS die 98% van de bevolking omvatten.
Ze vonden dat zelfs een toename van 1 μg/m3 PM2.5 
gepaard ging met 8% meer doden door covid-19. 
Als mogelijke verklaring wijzen de onderzoekers op 
eerdere studies waaruit was gebleken dat blootstelling 
aan fijnstof PM2.5 verband houdt met dezelfde 
ziekten van het hart, bloedvaten en luchtwegen die 
ook het overlijdensrisico bij covid-19 dramatisch 
verhogen.  Ze vermoeden daarom dat de verklaring 
in deze bijkomende ziekten en de door jarenlange 
blootstelling aan PM2.5 fijnstof veroorzaakte ontsteking 
en celbeschadiging moet worden gezocht.  
______________
PM: particulate matter of fijnstof; het getal erachter is de 
deeltjesgrootte in μm; deeltjes <10 μm worden als fijnstof 
beschouwd

https://www.nu.nl/weekend/6062610/dit-zijn-de-meest-klimaatvervuilende-gebieden-van-europa.html
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Roken

Alqahtani et al 207 analyseerden 61 publicaties over 
roken en covid-19. Hiervan voldeden er 15 aan hun 
eisen met een totaal van 2473 bevestigde covid-19-
patiënten.  De totale sterfte was 7,4%. Van de covid-19-
patiënten had 2% COPD en 9% was roker.  De ziekte 
was ernstiger bij patiënten met COPD dan bij hen 
zonder COPD (63% tegen 33,4%). De sterfte bij COPD 
was 60%.  Ernstige complicaties kwamen bij 22% van 
de rokers voor en bij 46% van de ex-rokers. COPD-
patiënten die rookten hadden een risico op ernstige 
complicaties dat 1,45x hoger is dan ex-rokers en 
mensen die nooit hebben gerookt. Covid-19-patiënten 
die rookten hadden een hogere sterfte van 38,5%.

Lippi en Henry 209 deden een meta-analyse van vijf 
studies over covid-19 en roken.  De trend was dat actief 
roken een hoger risico gaf op ernstiger covid-19 maar 
zij vonden geen statistisch significante relatie.  Guo 210 

wees er op dat de studie van Lippi en Henry fouten 
bevatte en tot een verkeerde conclusie leidde. Hij 
komt met de gecorrigeerde data tot een OR* van 2,20.  
Ook Carmona-Bayonasa 211 wees op de door Lippi en 
Henry gemaakte fouten zoals de gebruikte statistische 
methode en interpretatie. Zij vinden met dezelfde 
data dat de kans 95% is dat de ziekte bij rokers een 
ernstiger beloop heeft dan bij niet-rokers.
Zhao et al 212 deden een meta-analyse van 7 studies en 
komen tot de conclusie dat rokers het dubbele risico 
(OR 1,98) hebben dat covid-19 ernstig verloopt.

De conclusie is dat roken schadelijk is voor het beloop 
van covid-19.  
_____________
* OR = odds ratio, in dit geval een maat voor hoeveel keer 
een ernstig beloop van covid-19 waarschijnlijker is bij 
rokers dan bij niet-rokers
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Prognose

De prognose wordt vooral bepaald door leeftijd 91, 
geslacht en bijkomende ziekten. De prognose van 
patiënten met covid-19 boven de 50 jaar wordt met 
stijgende leeftijd progressief slechter. Mannen hebben 
vaker een ernstige vorm dan vrouwen, wat zich ook uit 
in de sterfte.  

Silva et al 421 vonden dat de viral load in speeksel, 
gemeten als Ct in een RT-PCR, de ernst van de ziekte 
en sterfte significant beter voorspelden dan leeftijd en 
viral load in de neus en keel. De viral load in speeksel 
correleerde ook met de bekende risicofactoren. De 
onderzoelers suggereren dat deze factoren de viral 
load  verhogen en mogelijk zo bijdragen aan het risico 
op ernstiger ziekte.     

De sterfte van covid-19-patiënten* in China en Italië 
is vermeld in Tabel 3.4. 91  Tot 70 jaar is de sterfte 
in Italië en China vergelijkbaar. De sterfte neemt 
bij personen vanaf 60 jaar progressief toe. Het 
grotere aantal sterfgevallen in Italië vanaf 60 jaar 
wordt toegeschreven aan onvoldoende medische 
hulpmiddelen en tekort aan artsen.  

In de VS is de situatie per 19 november 2020 nog 
steeds dramatisch met bijna 12 miljoen gevallen van 
covid-19 en meer dan een kwart miljoen sterfgevallen 
(fig 3.15).  De misleidende informatie die president 
Trump van het begin af aan de wereld "intwittert", is 
daar ongetwijfeld mede debet aan. 

In Nederland was ruim 78% van de overleden corona-
patiënten 75 jaar of ouder (RIVM, per 12 mei 2020).
____________________________
* Asymptomatische personen zijn vrijwel zeker niet meegeteld 
waardoor de sterfte door besmetting lager zal zijn.

Figuur 3.15 CNN geeft de getallen die “exploderen“ van covid-19 in de VS, mede omdat President Trump vooral 
bezig was zijn verlies van de verkiezingen aan te vechten. In nog geen drie maanden tijd zijn de aantallen ruwweg 
verdubbeld. Op 19 november 2020 (links) 11. 667.719 gevallen van covid-19 met 251.892 doden en op 8 februari 
2021 (rechts) 26.990.685 gevallen van covid-19 met 463.305 doden. 
CNN 2020.11.19 23:29 (links) en 2021.02.08 00.15 (rechts)

Tabel 3.4. Percentage COVID-19-patiënten dat is 
overleden (ovl) per leeftijdscategorie in Italië en 
China 91

ITALIË 
per 17-03-2020

CHINA
per 11-02-2020

aantal doden 
(% van totaal)

ovl 
(%)

aantal doden 
(% van totaal)

ovl 
(%)

alle 1625 (100) 7,2 1023 (100) 2,3
leeftijds-
categorie

0-9 0 0 0 0

10-19 0 0 1 (0,1) 0,2

20-29 0 0 7 (0,7) 0,2

30-39 4 (0,3) 0,3 18 (1,8) 0,2

40-49 10 (0,6) 0,4 38 (3,7) 0,4

50-59 43 (2,7) 1,0 130 (12,7) 1,3

60-69 139 (8,6) 3,5 309 (30,2) 3,6

70-79 578 (35,6) 12,8 312 (30,5) 8,0

≥80 850 (52,3) 20,2 208 (20,3) 14,8

Tabel 3.4 Percentage covid-19-patiënten dat is
overleden (ovl) per leeftijdscategorie in Italië en
China. 91 Asymptomatische personen zijn vrijwel zeker 
niet meegeteld waardoor de sterfte door besmetting 
lager zal zijn.  
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Klachten na covid-19 (long covid of post-acute covid)

Carfi et al 257 onderzochten klachten van patiënten twee
maanden na een acute covid-19. 12,6% had covid-19-
gerelateerde klacht, 32% 1 of 2 symptomen en 55% 3 
of meer.  Dit waren moeheid (53,1%), kortademigheid 
(43,4%), gewrichtspijn (27,3%) en pijn in de borstkas 
(21,7).  44,1% ervoer verminderde kwaliteit van leven  
(fig. 3.16).  De prognose op lange termijn hangt verder 
waarschijnlijk samen met of men een ernstige long-

ontsteking heeft gehad door het virus of niet.  De kans
bestaat dat dit later longfibrose geeft, wat overigens ook 
geldt voor longontstekingen door andere virussen. 
Klachten die lang aanhouden worden long covid 
(langdurige covid), PASC (Post-Acute Sequelae of SARS-
CoV-2 infection) of post-acute covid genoemd.

De conclusie is dat de meeste covid-19-patiënten die in 
het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en hersteld zijn,  
twee maanden later nog veel klachten hebben, vooral 
moeheid en kortademigheid.

Britse guideline (NICE)

In een op 18 december 2020 gepubliceerde guideline 
van de Britse NICE (Nationale Institute for Health 
and Care Excellence), RCGP (Royal College of General 
Practitioners) en Healthcare Improvement Scotland 
SIGN, worden de volgende definities van de fasen van 
de ziekte covid-19 onderscheiden: 412 

-  acute covid-19: klachten/afwijkingen van   
 covid-19 tot 4 weken
-  aanhoudende symptomatische covid-19: 
 klachten/afwijkingen van covid-19 van 4-12 weken
- post-covid-19-syndroom: klachten/afwijkingen  
 die tijdens of na een infectie passend bij covid-19  
 ontstaan en langer dan 12 weken aanhouden en niet  
 kunnen worden verklaard door een andere diagnose

Het post-covid-19 syndroom bestaat meestal uit
een groep van symptomen die elkaar vaak overlappen,
kunnen fluctueren, veranderen in de loop van de tijd 
en elk lichaamsonderdeel kunnen betreffen (tabel 3.5). 
Zie voor meer informatie de NICE-guideline.

luchtwegen kortadmigheid
 hoesten

hart en bloedvaten druk op de borst
 pijn op de borst
 hartkloppingen

algemeen moeheid
 koorts
 pijn

neurologisch cognitieve afwijkingen   
 ("mistige hersenen", vermindering 
 van concentratie of geheugen)
 hoofdpijn
 slaapstoornissen
 symptomen van perifere   
 neuropathie (tintelen,   
 prikken, doof gevoel)
 duizeligheid
 delirium (bij ouderen)

Tabel 3.5  De Britse NICE guideline geeft een opsomming van de meest voorkomende klachten van aanhoudende 
symptomatische COVID-19 en het post-covid-19-syndroom. 412

maag en darmen buikpijn
 misselijkheid
 diarree
 geen of verminderde eetlust
    (bij ouderen)

spieren en botten gewrichtspijn
 spierpijn

psychologisch/ symptomen van depressie
psychiatrisch symptomen van angst

keel, neus en oren oorsuizen
 oorpijn
 keelpijn
 duizeligheid
 reuk- en/of smaakverlies

huid huiduitslag

Figuur 3.16  Klachten bij patiënten (%) met covid-19 in 
de acute fase en na herstel van covid-19, 60 dagen na de 
eerste symptomen.
Bron: Carfi et al 257

symptomen
moeheid

kortademigheid
gewrichtspijn

borstpijn
hoesten

reukverlies
droogte

neusontsteking
rode ogen

smaakstoornis
hoofdpijn

sputumvorming
geen eetlust

keelpijn
duizeligheid

spierpijn
diarree

acute fase COVID-19 follow-up na COVID-19

patiënten met symptomen, %

https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-66142028400325
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Post-acute covid (long covid) en het hart
[toegevoegd 12 februari 2022]

Xie et al 580 deden een onderzoek naar het risico op hart- 
en vaatziekten na een covid-19-infectie tussen 1 maart 
2020 en 15 januari 2021. Ze gebruikten gegevens uit de 
database van de US Department of Veterans Affairs. Eén 
groep bestond uit 153.760 personen met covid-19 en
twee controlegroepen uit 5.637.647 personen uit
dezelfde periode en 5.859.411 historische controles. 
Personen bleken in de periode van 30 dagen na 
hun covid-19 in het jaar daarop een verhoogd 
risico te hebben op cerebrovasculaire stoornissen, 
hartritmestoornissen, ischemische en niet-ischemische 
hartziekten, ontsteking van het hartzakje (pericarditis),  
ontsteking van de hartspier (myocarditis), hartfalen en 
trombo-embolische afwijkingen.  
De linker helft van figuur 3.17 laat de risico's (hazard 
ratio's) zien en de rechter helft hoeveel vaker (excess 
burden) de stoornissen voorkwamen bij 1.000 personen 
dan bij de controlegroep.

Figuur 3.17 Hartvaatafwijkingen in de periode 1-12 maanden na acute covid-19 in vergelijking met de controle-
groep uit dezelfde periode. Groen:  niet in het ziekenhuis opgenomen geweest; rood: op verpleegafdeling van zieken-
huis opgenomen geweest; blauw: op IC opgenomen geweest. Hazard ratio: ruwweg het risico t.o.v. controlegroep.
Bron: Xie et al 580

Bij niet in het ziekenhuis opgenomen personen waren 
de verschillen klein (groen), alleen myocarditis en 
diverse uitingen van trombose kwamen 2-3x vaker voor. 

Bij personen die  opgenomen waren geweest 
(rood), kwamen hartritmestoornissen, myocarditis, 
pericardititis, hartstilstand, cardiogene shock en diverse 
trombosen veel vaker voor, het vaakst bij patiënten die 
op de IC hadden gelegen (blauw). 
De risico's waren evident ongeacht leeftijd, ras, geslacht 
of andere cardiovasculaire risicofactoren zoals obesitas, 
hypertensie, diabetes mellitus, chronische nierziekte of 
hyperlipidemie. Ook mensen die geen hartvaatziekte 
hadden voordat ze covid-19 opliepen hadden dezelfde 
cardiovasculaire risico's.

Xie et al 580 concluderen dat zorgverleners bedacht 
moeten zijn op hartvaatziekten bij personen die een acute 
covid-19 hebben overleefd.

Zie commentaar op volgende bladzijde.



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

3 - De ziekte COVID-19

63

Commentaar.  Het onderzoek had betrekking op de 
periode 1 maart 2020-15 januari 2021. De meeste 
personen in het onderzoek zullen daarom niet of niet 
volledig zijn gevaccineerd.  Het onderzoek laat duidelijk 
zien dat myocarditis en pericarditis risico's zijn van covid-19 
en niet alleen voorkomen na vaccinaties.
Xie et al 580 geven zelf al aan dat, omdat veel mensen nu 
zijn gevaccineerd, het risico op hartvaatziekten na een 
"doorbraakinfectie" niet hetzelfde hoeft te zijn als in hun 
studie. Bovendien blijken de huidige omicronvarianten 
BA.1 en BA.2 minder ziekmakend te zijn dan de eerdere 
varianten. De resultaten van het onderzoek van Xie et al 
280 hebben mogelijk dus alleen betekenis voor personen 
die tot januari 2021 covid-19 hebben gehad.  Daarna 
is er massaal gevaccineerd en zijn er andere mutanten 
dominant geworden.

Post-acute covid (long covid) en diabetes mellitus
[toegevoegd 1 en 2 april 2022]

Xie en Al-Aly 589 onderzochten de kans op het krijgen 
van diabetes mellitus na het doormaken van covid-19.  
Ze gebruikten hiervoor de database van de US Depart-
ment of Veterans Affairs met de gegevens van ex-
militairen.  Ze selecteerden 181.280 deelnemers met 
een positieve test op covid-19 tussen 1 maart 2020 en 
30 september 2021 die de eerste 30 dagen na covid-19 
hadden overleefd. Ze stelden twee controlegroepen 
samen, een "eigentijdse" (1 maart 2020-30 september 
2021) en een historische (1 maart 2018-30 september 
2019), beide met ruim 4 miljoen deelnemers en geen 
bewijs van een doorgemaakte infectie met SARS-CoV-2. 
Geen enkele deelnemer in de drie groepen had 
diabetes mellitus toen ze in de studie werden 
opgenomen. De resultaten werden uitgedrukt als 
hazard ratio (HR) en ziektelast per 1.000 personen na 
12 maanden en bepaald voor diabetes mellitus en voor 
het gebruik van bloedsuikerverlagende middelen.    

Covid-19-groep versus eigentijdse controlegroep

Ontwikkeling van diabetes mellitus
   HR 1,40 (95% CI 1,36-1,44)
  Ziektelast 13,46 (95% CI 12,11-14,84)  

Gebruik bloedsuikerverlagende middelen 
  HR 1,85 (95% CI 1,78-1,92)
  Ziektelast 12,35 (95% CI 11,36-13,38)  

Covid-19-groep versus historische controlegroep
De resultaten kwamen overeen met die van de ver-
gelijking tussen de covid-19-groep en de eigentijdse 
controlegroep.

Er was een relatie tussen de risico's en de ernst van 
covid-19 in de acute fase.  Maar ook van patiënten die 
niet in het ziekenhuis opgenomen waren geweest,  
kregen er 8,28 van de 1000 vaker diabetes mellitus 
dan de controlegroep.

Het is niet duidelijk waarom covid-19 het risico op 
diabetes mellitus vergroot.  Diverse alvleeskliercellen 
brengen drie eiwitten tot expressie waarvan SARS-
CoV-2 gebruik maakt om cellen binnen te dringen, te 
weten de ACE-2-receptor, TMPRSS2 en neutropilin 1. 
Maar in het laboratorium met SARS-CoV-2 besmette 
cellen van de eilandjes van Langerhans laten slechts 
geringe afwijkingen zien die niet een nieuwe 
diabetes mellitus verklaren. Andere mogelijke 
verklaringen worden gezocht in een verstoorde 
functie van het autonome zenuwstelsel, een te sterke 
immunologische of autoimmuunreactie en een geringe 
maar aanhoudende ontsteking die leidt tot insuline-
resistentie. De onderzoekers sluiten echter ook niet 
uit dat bij mensen met covid-19 andere factoren een 
rol spelen. Ze denken dan aan sociale, economische en 
omgevingsfactoren die de kans op covid-19 en diabetes 
mellitus beï�nvloeden.589

Commentaar. De patiëntengroep en beide controle-
groepen bestaan uit Amerikaanse militaire veteranen 
en zijn dus niet representatief voor de hele bevolking. 
De gemiddelde leeftijd was 61 jaar, bijna 90% was man 
en driekwart blank.  Desalniettemin is de conclusie 
onontkoombaar dat het doormaken van covid-19 de kans 
op diabetes mellitus duidelijk groter maakt.  
Gezien de enorme aantallen ziektegevallen van covid-19  
heeft zelfs een matige verhoging van het risico op 
diabetes mellitus een grote impact. 

> Klachten 90-150 dagen na covid-19
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 covid-19  controles

aantal 1.942 4.353
smaak- en/of reukverlies 8,1 0,8
moeilijk ademen 3,5 0,9
pijn op de borst 3,2 1,0
pijn bij ademen 1,0 0,3
brok in de keel 3,1 1,4
zware armen/benen 6,5 3,0
algemene moeheid 7,0 3,7
pijnlijke spieren 13,5 8,7
tintelingen armen/benen 5,0 3,3
hoofdpijn 8,5 5,5
jeukende ogen 4,9 3,3
gevoel van kou en warmte
  afwisselend 5,8 3,6 

Tabel 3.7 Percentage symptomen van minstens 
matige ernst die vaker voorkwamen bij patiënten 
die covid-19 90-150 dagen daarvoor hebben gehad 
(p<0,001). 

Klachten 90-150 dagen na covid-19
[toegevoegd 31 augustus 2022]

Ballering et al 609 inventariseerden klachten die mensen 
90-150 dagen hadden na covid-19. Ze deden dat met 
behulp van digitale vragenlijsten in de periode van 31 
maart 2020 tot 2 augustus 2021 in Noord-Nederland. 
De infecties met SARS-CoV-2 waren met B.1.1.7 of 
eerdere varianten. 

De resultaten werden gecorrigeerd voor individuele 
klachten vóor covid-19 en vergeleken met die van 
controlepersonen die geen infectie met SARS-CoV-2 
hadden gehad.  De resultaten van 4.231 covid-19-
patiënten werden gematched met die van 8.462 
controlepersonen.   

Tabel 3.6 toont enkele eigenschappen van de covid-
19-patiënten.  Opvallend is dat het aantal vrouwen 
ongeveer 2x groter was dan het aantal mannen.  
Mannen daarentegen waren 2x vaker voor covid-19 in 
het ziekenhuis opgenomen geweest.  

 mannen vrouwen

aantal 1.942 4.353  
leeftijd, jaren 54,3 51,4
BMI, kg/m2 26,6 26,3
chronische ziekte, % 7,6 10,3 

ziekenhuisopname
    i.v.m. covid-19, % 5,0 2,5

Tabel 3.6 Eigenschappen van de covid-19 patiënten 
(geselecteerd) 

Tabel 3.7 geeft de klachten weer die 90-150 dagen 
na covid-19 significant vaker aanwezig waren in 
vergelijking met de controlepersonen. Klachten die het 
vaakst voorkwamen zijn spierpijn, hoofdpijn, smaak- 
en/of reukverlies en algehele moeheid. 
De onderzoekers geven aan dat 1 op de 8 personen 
die covid-19 hebben gehad, post-covid-19 klachten 
hebben. 

Commentaar. De auteurs zeggen in de discussie dat naar 
hun beste weten hun studie de eerste is die aanhoudende 
symptomen identificeren die verband houden met SARS-
CoV-2-infectie. Dit is natuurlijk niet waar omdat het ook 
zou kunnen gelden voor andere (virale) infecties. 

Onduidelijk is waarom er ruim 2x zoveel vrouwen als 
mannen zitten in de covid-19-groep terwijl de ziekte 
ruwweg even vaak voorkomt bij mannen als vrouwen. 
Wel is het beloop van covid-19 bij mannen vaak ernstiger 
maar dat komt terug in de 2x hogere frequentie van 
ziekenhuisopnames. 

De verschillende varianten van SARS-CoV-2 volgen 
elkaar snel op, zeker in het begin van de pandemie. De 

praktische waarde van de bevindingen is daarom niet 
duidelijk omdat latere varianten dan B.1.1.7 andere 
gevolgen kunnen hebben. DIt geldt evenzeer voor 
de effecten van vaccinaties die nu algemeen worden 
gegeven maar in het begin van de studie er nog niet 
waren. Deze begonnen in Nederland pas op 8 januari 
2021.  
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Long covid: een review van de literatuur
[toegevoegd 20 april 2023]

Begin 2023 hebben Davis et al 619 een uitgebreid review  
gepubliceerd in Nature Reviews Microbiology met 
als titel Long	COVID:	major	findings,	mechanisms	and	
recommendations. 
In de samenvatting melden ze dat long covid vaak 
een invaliderende ziekte is die na minstens 10% van 
de infecties met SARS-CoV-2 voorkomt en dat naar 
schatting minstens 65 miljoen personen long covid 
hebben en dit aantal dagelijks toeneemt. 
Ze stellen dat de biomedische research wezenlijke 
vooruitgang heeft geboekt in het identificeren van 
verschillende pathofysiologische veranderingen en 
risicofactoren en in het karakteriseren van de ziekte. 
En verder dat overeenkomsten met andere ziekten na 
virusinfecties zoals myalgische encephalitis/chronische 
vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en posturale 
orthostatische tachycardie de basis hebben gelegd voor 
research op dit gebied.  

De auteurs hebben het review in afzonderlijke 
paragrafen ingedeeld.

A. Belangrijkste bevindingen

1. Immunologie en virologie
In de paragraaf immunologie en virologie wordt een 
grote hoeveelheid data opgesomd waarvan het niet 
duidelijk is of ze alleen voorkomen bij covid-19, bij 
andere virusinfecties of bij mensen met een willekeurige 
ziekte.

2.  Bloedvaten en orgaanschade
Bij covid-19 kunnen naast de directe gevolgen van 
de aanwezigheid van het virus in de luchtwegen, veel 
andere organen schade oplopen die waarschijnlijk niet 
direct door het virus wordt veroorzaakt maar door de 
reactie van het immuunsysteem en ontsteking. Het is 
denkbaar dat klachten van long covid o.a. het gevolg zijn 
van al dan niet blijvende schade aan organen zoals bijv. 
het hart. 

3.  Neurologische en cognitieve systemen
Neurologische en cognitieve symptomen* zijn een 
belangrijk kenmerk van long covid.  Dit zijn bijv. 
sensomotorische symptomen*, geheugenverlies, 
cognitieve schade, paresthesieën, duizeligheid en 
evenwichtsproblemen, overgevoeligheid voor licht 
en geluid, verlies of verandering van reuk en smaak, 
autonome dysfunctie, oorsuizen, doofheid en vertigo.
Als mogelijke mechanismen worden genoemd 
ontsteking van hersenweefsel, beschadiging van 
bloedvaten door stollingsafwijkingen, functieverlies van 
endotheelcellen en beschadiging van neuronen. 
Recente studies wijzen op lage cortisolspiegels in het 
bloed zonder dat als compensatie de productie van 
ACTH door de hypofyse toeneemt.  
* zie kader

4.  ME/CFS, dysautonomie en gerelateerde aandoeningen
In de eerste zin van deze paragraaf geven de auteurs 
de volgende beschrijving van ME/CFS: "ME/CFS is 
a multisystem neuroimmune illness with onset often 
following a viral or bacterial infection".  Veel researchers 
hebben gewezen op de gelijkenis tussen ME/CFS en 
long covid: de helft van de mensen met long covid 
voldoen aan de criteria voor ME/CFS. Veel afwijkingen 
bij laboratoriumonderzoek zijn eveneens vergelijkbaar. 

5.  Voortplantingssysteem
Een scala aan bevindingen worden genoemd met veel 
overeenkomsten met ME/CFS. De belangrijkste zin is 
wellicht dat "Long covid research should focus on these 
relationships to better understand the pathophysiology".

6.  Luchtwegen
Kortademigheid en hoesten zijn de meest voorkomende 
luchtwegklachten en hielden minstens 7 maanden 
aan bij resp. 40 en 20% van de patiënten met long 
covid. Patiënten met long covid hadden in vergelijking 
met mensen die van covid-19 waren hersteld een 
verminderde longfunctie, uitgebreide ontsteking en 
SARS-CoV-2-specifieke T lymfocyten. 

7.  Maagdarmstelsel 
Maagdarmsymptomen van long covid zijn misselijkheid, 
buikpijn, verminderde eetlust, zuurbranden en 
obstipatie. De darmflora zou veranderd zijn, vergelijk-
baar met wat bij ME/CFS is gevonden. Aanhoudende 
symptomen van de luchtwegen en zenuwstelsel zouden 
elk geassocieerd zijn met specifieke darmpathogenen. 

8.  Tijdlijnen
Het begin en beloop van symptomen verschilt tussen
personen en symptoom. Neurologische symptomen 
beginnen vaak pas na weken of maanden. Verschillende 
neurocognitieve symptomen verergeren met de tijd en
duren langer terwijl maagdarm- en luchtwegsymptomen 
vaker herstellen. 
Pijn in gewrichten, botten, oren, nek en rug komen 
vaker voor na 1 jaar dan na 2 maanden. Dit geldt ook 
voor paresthesieën, haaruitval, wazig zien en zwellingen 
van benen, handen en voeten. Reukafwijkingen ontstaan 
gemiddeld 3 maanden na het begin van de infectie en 

Cognitieve en sensomotorische symptomen

Cognitieve functies zijn o.a. geheugen, intelligentie, 
taal en concentratie en maken het mogelijk informa-
tie en kennis op te nemen en te verwerken. Mensen 
met gestoorde cognitieve functies hebben moeite met 
aandacht en concentratie, maken en uitvoeren van 
plannen, geheugen, taal, oriëntatie, visueel ruimtelijke 
taken. 

Als de zintuigen niet goed samenwerken met het 
bewegingsapparaat, ontstaan zgn. sensomotorische 
symptomen, zoals moeilijk plannen en organiseren van 
bewegingen. Mensen komen dan onhandig over en 
reageren laat op instructies.  
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verbeteren vaak op den duur. 
Slechts weinig mensen met long covid herstellen 
volledig. In een studie werd gevonden dat 85% van de 
mensen met symptomen 2 maanden na de infectie, een 
jaar later nog steeds symptomen aangaven.  

B. Diagnostische hulpmiddelen en behandelingen
Goede diagnostische hulpmiddelen en behandelingen 
bestaan nog niet.  Strategieën die worden toegepast bij 
ME/CFS zouden ook effectief zijn voor personen met 
long covid. Het antivirale middel Paxlovid zou bij acute 
covid-19 de kans op long covid met 25% verminderen. 
De auteurs geven terecht aan dat de huidige 
behandelingsopties gebaseerd zijn op kleinschalige 
pilotstudies.

C.  Impact van vaccins, varianten en herinfecties
Het effect van vaccinaties op de kans om long covid te 
krijgen, is onduidelijk door de verschillen in studie-
opzet, tijd na vaccinatie(s) en definities van long covid. 
Het wordt nog extra gecompliceerd omdat de varianten 
van SARS-CoV-2 niet allemaal dezelfde kans op long 
covid hoeven te geven en niet in de laatste plaats omdat 
herinfecties niet zeldzaam zijn.

D. Uitdagingen en aanbevelingen

9. Testproblemen
Door de gehele epidemie heen, zijn er problemen 
geweest met de diagnose en de lage gevoeligheid van de 
diverse testen, zoals PCR en antistoftesten. Daarnaast 
werden testen vooral uitgevoerd bij patiënten met 
bekende symptomen zoals reuk- en smaakverlies, 
koorts en luchtwegsymptomen waardoor er een 
oververtegenwoordiging in de statistieken van patiënten 
met deze symptomen is ontstaan.

 10. Belangrijke misvattingen
Een probleem is geweest dat er aanvankelijk van werd
uitgegaan dat covid-19 alleen effect had op de lucht-
wegen.  Daardoor werden o.a. neurologische en cardio-
vasculaire verschijnselen laat herkend. Evenmin werd 
tijdig herkend dat ook milde gevallen van covud-19 
kunnen resulteren in long covid. 

 11. Gebrek aan postvirale kennis en desinformatie
Er is een wijdverbreid gebrek aan kennis van ziekten 
met een viraal begin, m.n. ME/CFS en dysautonomie.
Artsen die niet bekend zijn met ME/CFS en 
dysautonomie stellen vaak een verkeerde psychiatrische 
diagnose van mentale stoornissen.  

 12. Aanbevelingen worden gedaan op het gebied van  
research, training en scholing van zorg- en research-
personeel, communicatiecampagne voor het publiek en 
beleid en financiering.  

E.  Conclusies
De reviewers concluderen dat long covid een multi-
systeemziekte is die ME/CFS en dysautonomie omvat. 
effecten heeft op vele orgaansystemen en vasculaire en 

stollingsafwijkingen. Op basis van ruim 2 jaar research 
van long covid en tientallen jaren van ME/CFS, kan een 
aanzienlijk deel van de patiënten met long covid, levens-
lang beperkingen ervaren als er geen actie wordt onder-
nomen.  De opties voor diagnose en behandeling zijn op 
dit moment onvoldoende en er is dringend behoefte aan 
veel klinische trials over behandeling en het toetsen van 
hypotheses over de onderliggende biologische mecha-
nismen, waaronder blijvende aanwezigheid van virus, 
ontsteking van zenuwweefsel, te sterke bloedstolling en 
auto-immuniteit.  

Commentaar. Dit uitgebreide review geeft een opsomming 
van bevindingen bij long covid in diverse disciplines. De 
samenhang en betekenis is echter meestal ver te zoeken  
en dat is precies zoals de situatie met long covid op dit 
moment is. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de vele 
opeenvolgende varianten van het virus, de verschillende 
gehanteerde criteria voor de diagnose van long covid, de 
effecten van grote verschillen in vaccinatiegraad in de ver-
schillende populaties, een retrospectief wetenschappelijk 
onderzoek feitelijk een heilloze missie is. 
De reviewers benadrukken bij herhaling sterke overeen-
komsten in zowel klinische als laboratoriumbevindingen 
tussen long covid en ME/CFS. Ze menen dat artsen die 
onvoldoende bekend zijn met ME/CFS, te vaak verkeerde 
(psychiatrische) diagnosen stellen.  
De overeenkomsten met ME/CFS leidt helaas tot meer niet 
onderbouwde uitspraken, bijv. op het gebied van klinische 
verschijnselen en de darmflora.620  De uitspraak dat veel 
van de pathofysiologie van ME/CFS duidelijk is, is vooral 
wishful thinking. 
De aanbevelingen zijn onvermijdelijk open deuren die op  
elke ziekte van toepassing zijn, zoals dat meer research, 
meer training en scholing van zorg- en researchpersoneel 
en een beter beleid en financiering nodig zijn. 



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

3 - De ziekte COVID-19

67

Bescherming door antistoffen

Het is aannemelijk dat specifieke antistoffen essentieel 
zijn voor bescherming tegen het virus, ook vele jaren 
later.  Na een eerste infectie maakt het immuunsysteem 
zgn. memory B-lymfocyten die later bij een nieuw 
contact met hetzelfde virus, snel plasmacellen kunnen 
genereren die de beschermende antistoffen maken. 

Wu et al 71 onderzochten 175 covid-19-patiënten met 
milde ziekteverschijnselen op specifieke neutraliserende 
antistoffen tegen SARS-CoV-2.71  Patiënten in de 
leeftijd van 40-59 en 60-85 jaar hadden veel meer 
neutraliserende antistoffen dan die van 15-39 jaar. 
Waarschijnlijk was de ziekte bij hen iets ernstiger dan 
bij de jongste groep, blijkend uit diverse bloedtesten.  
Bij 30% van de patiënten waren de antistoffen beneden 
de detectiegrens. Twee weken na ontslag uit het 
ziekenhuis werden de antistoffen bij eenderde van de 
patiënten opnieuw gemeten. Bij zowel de patiënten met 
als die zonder aantoonbare antistoffen, was er geen 
verandering in de sterkte opgetreden.71  Hoelang ze 
daarna aantoonbaar blijven en/of beschermen tegen 
herinfectie, is niet bekend.

Robbiani et al 240 onderzochten plasma van 149 
personen die van covid-19 waren hersteld op 
antistoffen, gemiddeld 39 dagen na het begin van hun 
symptomen. 
De meeste personen hadden niet veel neutraliserende 
antistoffen. Daarentegen hadden ze allemaal een 
toename van specifieke memory B-lymfocyten voor 
antistoffen tegen 3 plaatsen (epitopen) van het RBD 
(receptor binding domain van het spike-eiwit) met een 
sterke antivirale activiteit. De onderzoekers verwachten 
dat een vaccin dat deze antistoffen kan opwekken, breed 
inzetbaar zal zijn.240    

Seow et al 265 onderzochten gedurende een periode 
van 3 maanden na het begin van de symptomen 
65 personen die besmet waren geweest met SARS-
CoV-2  op antistoffen. Na 8 dagen hadden ze allemaal 
neutraliserende antistoffen in uiteenlopende sterkte 
en sterker naarmate de ziekte ernstiger was geweest. 
Ook bij een aantal asymptomatische personen konden 
veel neutraliserende monoklonale antistoffen worden 
geï�soleerd.  Bij de meeste patiënten nam de sterkte van 
de neutraliserende antistoffen af en bij personen met 
een zwakke antistofresponse tot de sterkte bij het begin 
(fig. 3.18).

Commentaar. Het valt vooral op dat het aantal meet-
punten in de loop van de tijd afneemt waardoor de 
betrouwbaarheid van de getrokken curve m.i. dubieus is.

Ibarrondo et al 273 bepaalden bij 30 patiënten die 
hersteld waren van een milde bevestigde covid-19 en 4 
met een passend beeld, IgG-antistoffen tegen het RBD-
domein van het spike-eiwit van SARS-CoV-2.  Globaal is 
er een afname te zien van de antistoffen in de maanden 
na het begin van de symptomen (fig. 3.19). 
Commentaar. Ook hier is het aantal meetpunten na 2,5 
maand beduidend minder en is het m.i. de vraag of de 
conclusie van snelverdwijnende antistoffen (rapid decay) 
gerechtvaardigd is.

Dan et al 381 onderzochten 185 covid-19-patiënten 
tussen 19 en 81 jaar waarvan de meeste een milde 
ziekte hadden. Bloed werd tussen 6 en 240 dagen na 
het begin van de symptomen gelijktijdig onderzocht 
op circulerende antistoffen, memory-B-lymfocyten, 
CD8-positieve T-lymfocyten en SARS-CoV-2-specifieke 
CD4-positieve T-lymfocyten .   
Anti-spike IgG en anti-RBD IgG waren relatief stabiel 

Figuur 3.18  Op de verticale as (met logaritmische schaal) een 
maat voor de hoeveelheid neutraliserende antistoffen (ID50: de 
hoogste serumverdunning die 50% remming van de infectie geeft) 
en op de horizontale as het aantal dagen na het begin van de 
symptomen (Days POS). De kleur van de punten zijn een maat voor 
de ernst van de ziekte. 
Bron: Seow et al 265

Figuur 3.19 Verloop van de sterkte van 
IgG- antistoffen tegen het RGB-domein bij 
herstelde patiënten met milde COVID-19. 
Ibarrondo et al 273
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gedurende meer dan 6 maanden. Na 6 maanden waren 
er meer spike-specifieke B-lymfocyten dan na 1 maand. 
Het aantal SARS-CoV-2-specifieke CD4-positieve en 
CD8-positieve T-lymfocyten halveerde in 3-5 maanden.
De onderzoekers concluderen dat de verschillende 
onderdelen van het immuunsysteem elk een eigen 
kinetiek vertonen. 

Commentaar. Als na een infectie of vaccinatie tegen een 
virusinfectie, de antistoffen in sterkte afnemen, betekent 
dit niet dat er geen immuniteit meer kan zijn omdat 
o.a. memory-B-lymfocyten en verschillende populaties 
T-lymfocyten daar minstens zo'n belangrijke rol bij spelen.

Zie terug "Reactie van T-lymfocyten op SARS-CoV-2" en 
onderstaande studie van Gaebler et al. 459

Gaebler et al 459 onderzochten antistoffen en 
B-lymfocyten bij 87 personen (zowel patiënten als 
nauwe contacten) van 18-76 jaar 1,3 en 6,2 maanden na 
een infectie met SARS-CoV-2.   
Ze vonden dat de titers van IgM- en IgG antistoffen tegen 
het RBD van het spike-eiwit van SARS-CoV-2 significant 
afnam en van IgA-antistoffen minder sterk.  Het aantal 
RBD-specifieke B-lymfocyten was na 6,2 maanden niet 
veranderd. De data wijzen er op dat de anti-SARS-CoV-2 
memory B-cell response een evolutie ondergaat in de 
eerste zes maanden na infectie met o.a. vorming van 
antistoffen met neutraliserende eigenschappen die 
breder en sterker zijn. Dit gebeurt in de kiemcentra 
in de darmen en vereist dat B-cellen zijn blootgesteld 
aan antigeen in immuuncomplexen op folliculaire 
dendritische cellen. Antigenen in deze vorm blijven 
lang bestaan omdat deze cellen de immuuncomplexen 
niet opnemen. Dit past bij de waarneming dat mRNA 
van SARS-CoV-2 in het dunnedarmepitheel bij sommige 
personen aantoonbaar blijft en dat de anti-RBD IgA-
antistoffen langer blijven bestaan. 
De onderzoekers concluderen dat de waarneming dat de 
memory B-cell responses niet afnemen na 6,2 maanden 
maar juist evolueren,  er op wijst dat personen die een 
infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt, bij een 
herinfecie snel en effectief kunnen reageren. 
[toegevoegd 16 februari 2021] 

Beschermt de ziekte tegen herinfectie?

Het is aannemelijk dat mensen die covid-19 hebben 
gehad beschermd zijn tegen herinfectie.  Het feit dat 
patiënten het virus doorgaans binnen twee weken kwijt 
zijn, steunt dit vermoeden.  Het is niet bekend hoelang 
de bescherming aanhoudt, waarschijnlijk is dit minstens 
1-2 jaar.  Bescherming tegen mutanten van het SARS-
CoV-2 kan minder effectief zijn.

Er was even onzekerheid over de veronderstelde 
bescherming nadat in een Chinese studie werd 
gevonden dat 21,4% van covid-19-patiënten na twee 
negatieve testen op het virus toch weer positieve testen 
hadden. Waarschijnlijk is er geen herinfectie geweest. 
Een mogelijke oorzaak van de negatieve testen zou 
behandeling met antivirale geneesmiddelen zijn of vals-
negatieve RT-PCR testen.67 

Het virus is langer aantoonbaar als patiënten behandeld 
waren met corticosteroï�den. Ook is het virus langer 
aantoonbaar in ontlasting dan in de mondholte.69,151

Herinfecties met SARS-CoV-2

Op 24 augustus 2020 werd een bewezen herinfectie 
met SARS-CoV-2 gemeld. 308   Een tevoren gezonde 
33-jarige man uit Hongkong had eind maart klachten 
van hoesten, opgeven van sputum, koorts, keelpijn en 
hoofdpijn.  Drie dagen later was de RT-PCR op SARS-
CoV-2 positief. Weer 3 dagen later werd hij in het 
ziekenhuis opgenomen maar had toen al vrijwel geen 
klachten meer. Na 2 weken werd hij ontslagen nadat 2 
RT-PCR's met 24 uur tussentijd negatief waren. 
4,5 maand later was hij een week in Spanje geweest 
en keerde via de UK terug naar huis. Op het vliegveld 
van Hongkong bleek bij de routinescreening de RT-PCR 
op SARS-CoV-2 positief te zijn. Deze tweede infectie 
verliep geheel klachtenvrij. De CRP was licht verhoogd. 
Longfoto's waren normaal. 

Analyse van het virale RNA van besmettingen liet zien 
dat het verschillende stammen waren.  Zo verschilden 
o.a. vier aminozuren van het spike-eiwit waaronder 
A222V en D614G. 
Onderzoek op IgG-antistoffen tegen SARS-CoV-2 10 
dagen na het begin van de symptomen van de eerste 
infectie was negatief. Hetzelfde geldt voor de 2e 
infectie de eerste drie dagen na ziekenhuisopname, 
alleen op de 5e dag was een test positief. 

Commentaar. De patiënt maakte na de eerste infectie 
(met milde klachten) geen IgG-antistoffen tegen het virus. 
Dit is ongebruikelijk en mogelijk de reden dat hij een 
tweede infectie kon oplopen. 

Nadat dit bericht in de pers was verschenen, werd 
bekend dat een Belgische vrouw en een oudere 
Nederlandse man ook een tweede keer besmet zijn 

Immuniteit door antistoffen en T-lymfocyten
[toegevoegd 24 april 2021]

Er is een principieel verschil tussen waartegen antistoffen 
en waartegen T-lymfocyten gericht zijn en beschermen. 
Antistoffen moeten als een soort sleutel op een slot pas-
sen (bijv. het RBD van het virus). T-lymfocyten reageren op 
peptiden, de kleine afgebroken stukken aminozuren van 
virale eiwitten.  Als bijv. het RBD door een mutatie is ver-
anderd, kan het gebeuren dat bestaande antistoffen min-
der goed of niet meer "op het slot" passen en het virus dus 
niet neutraliseren. T-lymfocyten kunnen daarentegen nog 
reageren op de kleine afzonderlijke delen van het virale 
eiwit (peptiden) die niet zijn veranderd door de mutatie..   
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Tabel 3.8 Symptomatische herbesmettingen wereldwijd 
met SARS-CoV-2. Het is aannemelijk dat de meeste 
asymptomatische herbesmettingen onontdekt blijven.   
Bron: Selvaraj et al 380

geweest. Bij de vrouw gebeurde dat drie maanden na 
de eerste infectie met milde verschijnselen. De man zou 
een verminderde weerstand hebben. 
Selvaraj et al 380 publiceerden op 9 november 2020 
een overzicht van het aantal patiënten met bevestigde 
(symptomatische) herinfectie wereldwijd (tabel 3.8). 
Dit waren er 34 en dat is extreem weinig op een totaal 
aantal besmettingen van 42 miljoen tot nu toe. 
De ernst van de ziekte bij herbesmettingen met symp-
tomen kan variëren van mild tot ernstig. Bij de eerste 
bewezen herbesmetting was de patiënt asymptomatisch 
en werd ontdekt door routinescreening op de luchtha-
ven van Hongkong. 

Commentaar. Het is aannemelijk dat de meeste asympto-
matische herbesmettingen onontdekt blijven. 
Een probleem is dat het aantonen via viraal RNA bij een 
persoon met ziekteverschijnselen niet bewijst dat het 
virus de oorzaak is van de ziekteverschijnselen en/of 
anderen kan besmetten.
Herinfectie met SARS-CoV-2 is mogelijk maar lijkt voorals-
nog erg zeldzaam te zijn.  Het is niet duidelijk of dit ieder-
een kan overkomen of dat het alleen gebeurt bij mensen 
die weinig antistoffen maken bij de eerste infectie of 
een afweerstoornis hebben, al dan niet met manifeste 
verschijnselen.

Op 15 januari 2021 publiceerden Hall et al 448 tussen-
tijdse resultaten van de SIREN studie van de Public 
Health England over het risico dat zorgmedewerkers 
met antistoffen (Abpos) tegen SARS-CoV-2 bij het begin 
van de studie lopen op (her)infectie in vergelijking met  
medewerkers zonder antistoffen (Abneg). 
Tussen 18 juni en 9 november 2020 hadden van de 
6.614 Abpos-personen er 44 een herinfectie (42 zeker, 
2 waarschijnlijk).  Van de 14.173 Abneg personen 
kregen er 318 een nieuwe PCR-positieve infectie en 94 

alleen een positieve PCR. De onderzoekers concluderen 
dat personen die een SARS-CoV-2 infectie hadden 
doorgemaakt, 83% minder kans hadden op een infectie 
waarbij de mediane duur van de bescherming minimaal 
vijf maanden was. 
Van de 44 personen met een herinfectie, waren er 
slechts 15 (34%) symptomatisch.

Commentaar. Een probleem bij deze studie is dat het 
virus alleen werd aangetoond met de RT-PCR. Het is dus 
onbekend of dit RNA betreft van infectieus virus. Dat is 
relevant omdat zorgmedewerkers regelmatig worden 
blootgesteld aan het virus en drager kunnen zijn van al 
dan niet infectieus virus zonder daar zelf ziek van te zijn. 
Het onderzoek zegt niets over  de besmettelijkheid van de 
zorgmedewerkers met een positieve RT-PCR.  De medewer-
kers worden overigens omschreven als support staff and 
administrative staff working at hospital sites, waardoor het 
niet duidelijk is in hoeverre ze met covid-19 patiënten in 
contact kwamen. De onderzoekers geven zelf aan dat de 
herinfecties niet voldoen aan hun eigen definitie omdat 
de gegevens van de eerste infectie vaak summier zijn o.a. 
omdat de meeste uitstrijken niet zijn onderzocht op de 
genetica van het virus. De betekenis van deze studie is door 
al deze onvolkomen-heden helaas zeer beperkt. 
 
Zie ook:
-  Bijlage 11 Immuniteit tegen SARS-CoV-2
-  verder in dit hoofdstuk: Herinfecties met de 
 Braziliaanse variant

Hersteld van covid-19 en weer een positieve PCR
Het is bekend dat bij van covid-19 herstelde patiënten 
soms lang of opnieuw RNA van het SARS-CoV-2 kan 
worden aangetoond, maar dat sommige van deze 
patiënten geen infectieus virus verspreiden. 
Zhang et al 500 onderzochten de mogelijkheid dat RNA 
van SARS-CoV-2 door omgekeerde transcriptie kan 
worden opgenomen in het DNA van geï�nfecteerde 
menselijke cellen. Deze cellen zouden dan viraal RNA 
produceren en een verklaringvormen van positieve 
RT-PCR testen. Ze vonden diverse aanwijzingen dat dit 
inderdaad het geval kan zijn. Zo vonden ze in weefsels 
van patiënten bewijzen dat een groot deel van de virale 
sequenties is afgeschreven van DNA-kopieën van virale 
sequenties met virus-gastheer chimere transcripts. 
De onderzoekers gaan ervan uit dat op deze manier 
geen infectieus virus kan worden geproduceerd 
omdat slechts een deel van het virale genoom hierbij 
betrokken is.    
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Herinfectie, herinfectie en herinfectie
[toegevoegd 16 januari 2021]

Als iemand voor de tweede keer covid-19 krijgt, 
spreekt men van herinfectie. Toch is de ene herinfectie 
de andere niet. 

Eigenlijk is er alleen sprake van een herinfectie, 
als het virus bij de tweede covid-19 hetzelfde is 
als bij de eerste, dus zonder dat het door mutaties 
belangrijke veranderingen heeft ondergaan.  Dit 
komt waarschijnlijk alleen voor bij mensen met een 
gestoorde afweer door een ziekte of behandeling. In 
de toekomst kan het gebeuren als de eerste infectie 
langer dan 1-2 jaar geleden is. 

Het SARS-CoV-2-virus heeft meer dan 4.000 mutaties 
ondergaan, waarvan de meeste geen effect hebben 
op de verspreiding van het virus of de ziekmakende 
eigenschappen. 

De onlangs beschreven "Braziliaanse" variant (zie 
verder) heeft een mutatie E484K waardoor het spike-
eiwit voor het immuunsysteem nieuw is. Na de eerste 
covid-19-infectie met het virus zonder deze mutatie 
is geen immuniteit is ontstaan voor het gemuteerde 
virus. Dit is strikt genomen geen herinfectie omdat er 
immunologisch sprake is van een ander virus. 

Er kunnen dus drie verschillende situaties zijn 
waardoor iemand voor de tweede keer covid-19 kan 
krijgen:

1.  de immunologische reacte op de eerste infectie 
 was onvoldoende door een afweerstoornis of 
 behandeling die de afweer onderdrukt

2. de tweede covid-19 is veroorzaakt door het 
 SARS-CoV-2-virus met een of meer mutaties
 waardoor het voor het immuunsysteem nieuw is.

3. er is teveel tijd verstreken na de eerste infectie 
 waardoor de immuniteit is afgenomen; 
 het is denkbaar dat een (eerste) infectie niet 
 langer dan 1 of 2 jaar beschermt, mogelijk zelfs   
 korter. 

 

Een natuurlijk experiment op een vissersboot

Addetia et al 292 onderzochten een uitbraak van 
SARS-CoV-2 op een vissersboot. Voor het vertrek 
was vrijwel de gehele crew van 113 mannen en 9 
vrouwen getest op het virus (RT-PCR) en op anti-
spike neutralizerende antistoffen.  Voor vertrek had 
niemand van de crew een positieve RT-PCR maar 
6 hadden antistoffen. Verder onderzoek liet zien 
dat 3 van deze 6 sterke neutraliserende antistoffen 
hadden tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2, 
overeenkomend met wat wordt gezien bij personen 
die de maanden ervoor covid-19 hebben gehad. 

Op dag 18 na vertrek keerde het schip terug omdat 
een crewlid ziek was geworden, positief testte op 
SARS-CoV-2 en in een ziekenhuis moest worden 
opgenomen. 

Bij de gehele crew werd in de week na terugkomst 
opnieuw een RT-PCR gedaan en bij 114 werden 
antistoffen bepaald. Van de 118 personen hadden 
er nu 98 een positieve RT-PCR (Ct<35).  Nog eens 
3 crewleden testten de 10 dagen hierna positief, in 
totaal dus 86%.

Geen van de 3 crewleden die voor vertrek sterke anti-
spike neutraliserende antistoffen hadden, werden 
bij de uitbraak op het schip geï�nfecteerd, tegen 103 
van de 117 zonder deze antistoffen. Dit is statistisch 
significant (p=0,002).

De 3 crewleden met de beschermende antistoffen 
werden gedurende ruim een maand erop nog 4 of 
5x getest met een RT-PCR.  De resultaten sluiten een 
infectie op het schip uit. 

Deze resultaten vormen een voorzichtig eerste bewijs 
dat SARS-CoV-2 neutraliserende anti-spike antistoffen 
beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2.  Het laat 
helaas niet zien hoelang deze bescherming aanhoudt.

VOOR VERTREK

neutraliserende 
antistoffen

+ -

OP HET
SCHIP

geïnfecteerd 0 103
niet geïnfecteerd 3 14
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Ruwweg 80% van de covid-19-patiënten heeft milde 
verschijnselen en behoeft geen speciale behandeling. 
Voor ernstig zieke patiënten is de longontsteking en de 
daarmee gepaard gaande extra belasting voor het hart 
meestal de belangrijkste complicatie waarvoor onder-
steunende behandeling nodig kan zijn op een intensive 
care unit, zonodig met beademingsapparatuur.  
Toen het virus uitbrak, waren er geen geneesmiddelen 
bekend waarmee de ziekte kon worden bestreden. Er is 
en er wordt van alles geprobeerd in de hoop te ontdek-
ken welke bestaande geneesmiddelen voor covid-19 
bruikbaar zijn. Er zijn er nu een paar bekend waarvan 
de werking voor covid-19 min of meer is aangetoond. 

Commentaar (update 12 november 2021):

Werking aangetoond en/of niet omstreden 

- dexamethason: een bijnierschorshormoon dat de sterfte 
 bij ernstig zieke covid-19-patiënten vermindert
- antistolling: belangrijk om de kans op diverse stollings-
 complicaties te verkleinen 
-  tocilizumab: een monoklonale antistof die de IL-6R   
 blokkeert; werkt waarschijnlijk alleen bij zeer ernstige 
 covid-19 
-  regdanvimab (Regkirona ): een monoklonale antistof  
 tegen het spike-eiwit
- molnupiravir (Lagevrio ): orale virusremmer
- ritonavir / PF-07321332 (Paxlovid ): een orale virus 
 remmer, mogelijk de beste op dit moment (zie verder)

Werkten eerst wel, maar niet meer voor omicrovarianten 610

[toegevoegd 26 september 2022]

- casirivimab / imdevimab (Ronapreve)*: combinatie  
 van twee monoklonale antistoffen tegen epitopen op het  
 RBD van het spike-eiwit
- sotrovimab (Xevudy)*: een monoklonale antistof 
 tegen het spike-eiwit

4 BEHANDELING
Werking niet goed aangetoond of omstreden
 
-  remdesivir: een antiviraal middel; onderzoek liet   
 zien dat het de ziekteduur mogelijk iets verkort
 maar de sterfte niet vermindert 
-  tocilizumab: werkt niet bij matig ernstige covid-19

Niet werken

- hydroxychloroquine
- ivermectine
- vitaminen en supplementen (tenzij er een tekort is): 
 vitamine C, vitamine D3, zink
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Het kader rechts is een overzicht van een aantal genees-
middelen en mate van aanbeveling en bewijs volgens 
een zgn. evidence-based review van Khani et al 443 van 
januari 2021.  
Opvallend is dat ze de level of evidence van alle weer-
gegeven geneesmiddelen kwalificeren als van matige 
kwaliteit (B-R).  Hierna volgt een overzicht van 
literatuurgegevens over een aantal geneesmiddelen, los 
van wat Khani et al 444 schrijven.  

Antivirale middelen

Remdesivir en favilavir (favipiravir)
De RNA-afhankelijke RNA-polymerase-remmers 
remdesivir en favilavir (favipiravir) waren veel-
belovende antivirale middelen waarmee in februari 
2020 trials zijn gestart bij patiënten met covid-19.19,93

Remdesivir remt de vermenigvuldiging van sommige 
virussen, waaronder SARS-CoV-2, in de lichaamscellen. 

Op 29 april 2020 maakte Anthony Fauci, directeur 
van de Amerikaanse NIAID (National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases), bekend dat in een 
trial patiënten die remdesivir kregen gemiddeld in 11 
dagen herstelden en patiënten die placebo kregen in 
15 dagen.107,134,169  Dit statistisch significante verschil 
van 31% lijkt niet groot maar bewijst dat het middel 
het virus kan blokkeren, aldus Fauci. Dit was gebaseerd 
op een tussentijdse analyse, het eindrapport staat iets 
verderop beschreven onder ACTT-1 trial. 

Op 11 mei 2020 heeft de EMA de aanbeveling van
remdesivir uitgebreid tot meer varianten van 
beademing.135 Daarnaast werd geadviseerd de 
behandelingsduur voor niet-beademde patiënten 
van 10 naar 5 dagen terug te brengen tenzij er geen 
klinische verbetering is.
Spinner et al 301 evalueerde het effect van remdesivir 
gedurende 5 of 10 dagen in een placebo-gecontroleerde 
gerandomiseerde open trial.  De 584 patiënten waren 
in het ziekenhuis opgenomen met een matige covid-19 
pneumonie (longinfiltraten en zuurstofsaturatie >94%.
De klinische status van patiënten die remdesivir 
gedurende 10 dagen kregen verschilde niet op dag 11 
met de patiënten die alleen de standaardbehandeling 
kregen.  Dit was wel het geval voor de patiënten die 5 
dagen remdesivir hadden gekregen, maar de klinische 
betekenis van de verschillen was onzeker.  De studie was 
niet dubbelblind waardoor de zorg en rapportage van 
data waarschijnlijk onderhevig is geweest aan bias. 

Overzicht van een aantal geneesmiddel en mate 
van aanbeveling en bewijs vlg Khani et al 443

geneesmiddel COR LOE____________________________________________________________
remdesivir I B-R 
baricitinib/remdesivir IIa B-R
casirivimab / imdevimab IIa B-R
bamlanivimab IIa B-R
dexamethason IIa B-R
methylprednisolon III B-R
tocilizumab IIb B-R
IFN-b-1a IIb B-R
colchicine IIb B-R
ruxolitinib IIb B-R
convalescent plasma IIb B-R
sofosbuvir/daclatasvir/ribavirin IIb B-R
sofosbuvir/daclatasvir IIb B-R
sofosbuvir/daclatasvir vs ribavirin IIb B-R
favipiravir IIb B-R
baloxavir marboxil IIb B-R
ivermectine IIb B-R
hydroxychloroquine III B-R
lopinavir/ritonavir III B-R
_____________________

COR: Class of Recommendation*
 I: sterk (voordeel >>> risico)
 IIa: matig (voordeel >> risico)
 IIb:  zwak (voordeel ≥ risico) 
 III:  geen voordeel (matig) voordeel = risico
 III: schadelijk (sterk) (risico > voordeel)    
LOE: Level of Evidence*
 A: hoge kwaliteit
 B-R: matige kwaliteit (randomized)
 B-NR: matige kwaliteit  (niet randomized)
 C-LD: limited data (beperkte data)
 C-EO: expert opinion (consensus van experts)  
* Zie Bijlage 21 voor meer details of de COR en LOE
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Er staat een gerandomiseerde dubbelblinde trial 
(RANCONA) gepland die in april 2020 zou hebben 
moeten starten.

Molnupiravir (Lagevrio )
[toegevoegd 23 oktober 2021]

Molnupiravir is een door Merck en Ridgeback Bio ontwik-
kelde orale virusremmer tegen influenza. Het werkt door 
bij de vermenigvuldiging van het virus kopieerfouten te 
veroorzaken van het virale RNA. Er is ook een werking 
aangetoond tegen SARS-CoV, MERS en SARS-CoV-2.

Cox et al 477 onderzochten bij fretten of orale toediening 
van molnupiravir (MK-4482/EIDD-2801) de infectie 
met SARS-CoV-2 kon afzwakken en de overdracht van 
het virus kan blokkeren. Fretten brengen het virus 
efficient over en krijgen geringe klinische verschijnse-
len, vergelijkbaar met de situatie bij jonge volwassenen. 
Besmetting door direct contact ging samen met veel 
virus in neusweefsels en -secreten. Behandeling van de 
geï�nfecteerde dieren tweemaal daags met MK-4482/
EIDD-2801 reduceerde de viral load in de bovenste 
luchtwegen significant en onderdrukte de besmetting 
naar onbehandelde dieren volledig. 

Painter et al 478  publiceerde de resultaten van een 
gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde 
fase 1 trial bij gezonde vrijwilligers. Het middel werd 
goed verdragen en er waren geen ernstige bijwerkingen.  
Op 6 maart 2021 maakte Merck (MSD) een deel van 
de resultaten bekend 479 van een multicenter fase 
2a studie bij 202 personen met binnen zeven dagen 
dat de verschijnselen van covid-19 waren begonnen.  
Het primaire doel was na te gaan of de RT-PCR van 
neuskeeluitstrijken eerder negatief werden.  

Op dag 5 was het aantal positieve viruskweken uit 
neuskeeluitstrijken 0% (0 van 47) bij personen die 
molnupiravir hadden gekregen en 24% (6 van 25) bij 
hen die placebo hadden gehad. 

[toegevoegd 23 oktober 2021]
Op 1 oktober 2021 werd de klinische fase 3 trial (MOVe-
OUT) voortijdig gestopt nadat een onafhankelijke 
adviesraad die de studie had gemonitord, vond dat 
overtuigend bewijs was geleverd van de voor-delen van 
molnupiravir. De dubbelblinde placebo-gecontroleerde 
studie omvatte volwassen patiënten die niet in het 
ziekenhuis waren opgenomen met milde tot matig 
ernstige covid-19 en een hoog risico op een ernstig 
ziektebeloop. 

Vervolgens maakte Merck de resultaten bekend van 
de interim-analyse.  Van de 377 personen die placebo 
hadden gekregen, werden er 53 (14,1%) in het 
ziekenhuis opgenomen waarvan er 8 overleden. Van 
de 385 personen die molnupiravir kregen, werden 
er 28 (7,3%) in het ziekenhuis opgenomen waarvan 
niemand overleed.  

Beigel et al 365 heeft de eindresultaten beschreven van 
de eerste stap van de Adaptive Covid-19 Treatment Trial 
(ACTT-1), waarin behandeling met remdesivir werd 
vergeleken met placebo. De studie was dubbelblind, 
gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd. Er werden 
tussen 21 februari en 19 april 2020 1062 patiënten in 
de studie opgenomen, waarvan er 541 remdesivir en 
521 placebo kregen. De trial werd uitgevoerd op 60 
plaatsen in de VS, Denemarken, UK, Griekenland, Duits-
land, Korea, Mexico, Spanje, Japan en Singapore.
Er werd o.a. gekeken naar (1) de tijd tot herstel intrad, 
(2) de klinische toestand op dag 15 (naderhand veran-
derd in op dag 29) naast talloze andere parameters.  
Op dag 15 was de sterfte in de remdesivir-groep 6,7% 
(placebo: 11,9%) en op dag 29 resp. 11,4 en 15,2%.  
Deze verschillen waren niet statistisch significant. De
tijd tot herstel was in de remdesivir-groep korter dan 
in de placebogroep (mediaan resp. 10 en 15 dagen; 
p<0,001). 
De conclusie is dat remdesivir bij opgenomen 
volwassen patiënten met covid-19-infectie van de 
lagere luchtwegen de tijd verkortte voor herstel.  

Zie ook verder bij de interimresultaten van de WHO 
Solidarity trial.351,383  Op 15 oktober 2020 werd bekend-
gemaakt dat in deze trial geen effect van remdesivir (en 
ook niet van hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir 
en interferon) werd gezien op de sterfte, noodzaak tot 
beademing of verblijfsduur in het ziekenhuis. 

Khani et al 443 plaatsen in een evidence-based review 
remdesivir in de categorie I-BR (zie Bijlage 21). Dit 
betekent dat zij het sterk aanbevelen op basis van 
studies van matige kwaliteit.  

Commentaar. De resultaten van de verschillende studies 
met remdesivir zijn niet eenduidig, waarschijnlijk omdat de 
opzet van de verschillende studies erg verschilt. Remdesivir 
lijkt vooralsnog geen duidelijk effect van betekenis te 
hebben op de sterfte, ziektebeloop of hersteltijd.
De WHO adviseert (eind november 2020) landen om geen 
gebruik meer te maken van remdesivir bij 
coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Camostatmesilaat en nafamostatmesilaat
Camostatmesilaat en nafamostatmesilaat zijn serine-
protease remmers die het TMPRSS2 (zie terug) remmen 
en daarmee de activering van het spike-eiwit. Hierdoor 
kan het virus de lichaamscellen niet binnendringen. 10   

Serine-protease remmers worden tot nu toe toegepast 
bij de behandeling van ontstekingen van de alvleesklier 
en als antistollingsmiddel.
Met camostatmesilaat (Camostat) zijn zes trials 
aangemeld bij ClinicalTrials.gov (juni 2020) waarvan 
er twee zijn gestart; bij drie wordt camostat ook in 
combinatie met hydroxychloroquine getest. 

Nafamostatmesilaat (Futhan) remde in laboratorium-
proeven  het binnendringen van SARS-CoV-2 in
menselijke longcellen veel efficienter dan 
camostatmesilaat. 235,236  
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Ongeveer 40% van 
deelnemers waren besmet met 
de gamma, delta of mu variant 
van SARS-CoV-2.  Molnupiravir 
was even effectief tegen deze 
varianten als tegen eerdere 
versies van het virus. 

Molnupiravir wordt 5 dagen 2x per dag ingenomen 
vanaf het moment dat de klachten zijn begonnen. 
Volgens RTL Nieuws (website 12 november 2021) kost 
een kuur ongeveer € 600 en moeten 15 hoogrisico-
patiënten worden behandeld (à raison van € 10.000) 
om één ziekenhuisopname te voorkomen.

[toegevoegd 2 december 2021]
Opname in een ziekenhuis op een verpleegafdeling 
ziekenhuis kost ong. € 500 per dag en op de IC € 2.500 
tot € 2.800 per dag of meer.*  Dit betekent, los van andere 
argumenten, dat het middel kosteneffectief is.

De conclusie was dat molnupiravir de kans halveert 
op ernstige ziekte bij risico-patiënten met covid-19 
en de kans nog sterker verkleint om te overlijden.  De 
resultaten van deze trial zijn nog niet gepubliceerd en 
dus niet peer reviewed.
* www.consumind.nl

Molnupiravir

Advies van de EMA over molnupiravir (Lagevrio )
[toegevoegd 21 november 2021]
De EMA heeft op 19 november 2021 een advies uitge-
bracht over het gebruik van molnupiravir (Lagevrio ).
De EMA vindt dat het middel kan worden gebruikt 
voor de behandeling van volwassenen met covid-19 
die een verhoogd risico lopen op ernstige covid-19 
maar geen extra zuurstof nodig hebben.  Het middel 
moet zo snel mogelijk worden ingenomen nadat de 
diagnose is gesteld en binnen 5 dagen na het begin 
van de symptomen. De dosering is 2 capsules per dag 
gedurende 5 dagen.

De EMA geeft aan dat ze dit advies uitbrengen om de 
nationale autoriteiten te steunen in de beslissing over 
het mogelijke vroege gebruik van het middel, bijv. als 
noodmaatregel, nog voordat het middel officieel op de 
markt wordt toegelaten.

Maar helaas ....
[toegevoegd 14 december 2021]
De volledige trialdata waren echter minder rooskleurig 
dan de interim-analyse suggereerde.560  De kans dat 
covid-19-patiënten moesten worden opgenomen in het 
ziekenhuis verminderde niet met 50% maar met 30%. 
Een verklaring voor deze afname wordt gezocht in de 
dominantie van de delta-variant in het tweede deel van 
de studie. De deltavariant zou dan dus minder gevoelig 
zijn voor molnupiravir. 

Molnupiravir werkt door het veroorzaken van fouten 
in het RNA van het virus dat zich daardoor niet 
kan vermenigvuldigen. Sommige wetenschappers 
waarschuwen dat de kans bestaat dat op deze manier 
gevaarlijke virusmutanten ontstaan, m.n. als niet alle 
virussen worden uitgeschakeld tijdens de behandeling 
met molnupiravir. Dit kan bijv. gebeuren bij patiënten 
met ernstige immunologische afwijkingen zoals 
bijv. AIDS of als de behandeling voortijdig wordt 
afgebroken.  
Ook wordt erop gewezen dat het denkbaar is dat 
molnupiravir mutaties in het menselijk DNA kan  
veroorzaken, m.n. in cellen die zich snel delen zoals 
bloedcellen.

[toegevoegd 14 december 2021]
Commentaar. Molnupiravir is niet zo effectief tegen 
ziekenhuisopnamen van covid-19-patiënten als eerst 
werd gemeld. Daarnaast zijn er zorgen over het 
werkingsmechanisme en de denkbare bijwerkingen die 
daardoor zouden kunnen ontstaan, zoals ongewenste 
virusmutanten en beschadiging van menselijk DNA. 
Er zijn m.i. meer gegevens nodig over molnupiravir voordat 
het formeel op de markt wordt toegelaten. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19
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Paxlovid  (ritonavir + nirmatrelvir)
[toegevoegd 10 november 2021]

Paxlovid  is de combinatie van de protease-remmer 
nirmatrelvir (PF-07321332) en ritonavir.  
Nirmatrelvir  blokkeert de activiteit van een protease
dat het SARS-CoV-2 nodig heeft om te vermenig-
vuldigen, het kan daardoor geen kopieën van zichzelf 
meer maken. 
Ritonavir, dat al wordt gebruikt bij de behandeling van 
HIV-infecties, is ook een protease-remmer. Het remt 
de afbraak van het nirmatrelvir waardoor dit langer 
werkzaam is tegen SARS-CoV-2. 468,543

Paxlovid werd getest in de fase 2/3 gerandomiseerde 
dubbelblinde studie EPIC-HR (Evaluation of Protease 
Inhibition for covid-19 in High-Risk Patients) bij niet 
in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hoog 
risico op een ernstig ziektebeloop. 

Pfizer maakte op 5 november 2021 tussentijdse 
resultaten bekend. 544  Tot dag 28 van de studie werden 
van de 389 patiënten die Paxlovid hadden gekregen, 
er 3 in het ziekenhuis opgenomen zonder sterfgevallen. 
Van de 385 patiënten in de placebogroep werden er 27 
opgenomen waarvan er 7 overleden. 

Een vergelijkbare vermindering van de opnamen en 
sterfte werd gezien bij patiënten die binnen 5 dagen 
na het begin van de symptomen werden behandeld 
met Paxlovid: tot dag 28 na randomisatie werden 
6 van 607 patiënten op ritonavir in het ziekenhuis 
opgenomen zonder sterfte;  van 612 patiënten op 
placebo werden er 41 opgenomen en overleden er 
10. In beide analyses was het verschil sterk statistisch 
significant (p<0,0001). 
Er waren geen verschillen in bijwerkingen tussen 
Paxlovid en placebo. 

Emergency Use Authorization
Pfizer zal de resultaten vóor 25 november 2021 
voorleggen aan de FDA om een Emergency Use 
Authorization voor Paxlovid te verkrijgen voor de VS. 
De EMA maakte op 19 november 2021 bekend dat 
het de gegevens aan het bekijken is om een advies uit 
kunnen brengen als steun voor nationale autoriteiten 
om, voordat het middel officieel op de markt wordt 
toegelaten, een beslissing te nemen over een 
Emergency Use Authorization voor de EU.

Commentaar. Als de resultaten kloppen, de autoriteiten het 
middel op de markt toelaten én Pfizer voldoende "pillen" 
kan leveren, kan Paxlovid een game-changer worden 
omdat het de ziekenhuisopnamen bij risicopatiënten met 
90% kan terugdringen en de sterfte mogelijk zelfs volledig. 

[toegevoegd 1 januari 2022]
De EMA heeft op 16 december 2021 bekendgemaakt 
dat Paxlovid is te gebruiken als behandeling van 
volwassen covid-19-patiënten die geen extra zuurstof 
nodig hebben maar wel risico lopen op ernstige 
klachten. 
Dit is een voorlopig Europees advies. Nationale 
overheden kunnen dit gebruiken voorafgaand aan 
registratie van het middel.
Tegelijk is er deze week een uitgebreidere versnelde 
beoordelingsprocedure (rolling review) gestart. Daarin 
beoordeelt de EMA data over de kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid zodra die gegevens beschikbaar 
komen. Dit rolling review loopt net zolang door tot er 
genoeg data beschikbaar zijn waarmee de fabrikant 
een aanvraag kan indienen voor markttoelating.
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ACE-remmers en angiotensine II receptor  
antagonisten

ACE-remmers en angiotensine II receptor antagonisten 
(ATIIRA) zijn geneesmiddelen voor de behandeling van 
o.a. hartfalen en hoge bloeddruk, hoewel ze niet goed 
werken bij mensen van het negroï�de ras. Andere na-
men voor ATIIRA zijn angiotensine-receptorblokkers, 
sartanen of AT1-receptorantagonisten, waarbij AT1 de 
afkorting is van angiotensine-II-receptortype 1.

Bij infectie met SARS-CoV-2 is ACE2 een belangrijke
receptor voor het virale S-eiwit (spike) waarmee het 
virus de cellen kan binnendringen. 
Normaal is ACE2 o.a. van belang voor herstel van 
beschadigde longcellen en de afbraak van bradykinine 
en angiotensine II.74 

Een relevante vraag is dus of deze geneesmiddelen 
invloed hebben op de kans op infectie met SARS-CoV-2 
en het beloop van covid-19.34,35,48 

Er is gevonden dat covid-19-patiënten die deze
middelen gebruiken minder ernstig ziek zijn dan
vergelijkbare patiënten met andere bloeddrukverla-
gers.55  Mogelijk komt dit door remming van de vroege 
vochtophoping in de longblaasjes. Zie ook de paragraaf 
over bradykinine hierna. 

Valsartan is een van de vele ATIIRA’s en als zodanig te 
herkennen aan de naam die eindigt op sartan. 
Het Radboudumc in Nijmegen gaat samen met 10-15
andere ziekenhuizen onderzoeken of valsartan 
ernstige vochtophopingen in de longen bij covid-19 
kan voorkomen (PRAETORIAN-COVID studie). 
Ze hoopten voor oktober 2020 een antwoord te 
hebben. 

Commentaar (28 februari 2021). Op 21 mei 2020 werd 
het plan van de PRAETORIAN-COVID dubbelblinde 
placebo-gecontroleerde gerandomiseerde trial 
gepubliceerd.  Er wordt onderzocht of valsartran een 
gunstig effect heeft op IC-opname, beademing en 
overlijden van in het ziekenhuis opgenomen covid-19-
patiënten. 473  
Het lijkt er nu op dat de studie wordt gecombineerd met 
de REMAP-CAP studie waarin angiotensine-receptor 
blockers, zoals valsartran, in een wereldwijd netwerk van 
meer dan 300 ziekenhuizen worden onderzocht (https://
www.health-holland.com/project/2020/benefit-of-
valsartan-in-corona-infection).

> Ontstekingsremmers

https://www.health-holland.com/project/2020/benefit-of-valsartan-in-corona-infection
https://www.health-holland.com/project/2020/benefit-of-valsartan-in-corona-infection
https://www.health-holland.com/project/2020/benefit-of-valsartan-in-corona-infection
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Ontstekingsremmers

Ibuprofen
In maart 2020 meldde een Franse minister dat 4 jonge 
covid-19-patiënten verslechterden nadat ze ibuprofen 
hadden gekregen.50  De European Medicines Agency 
(EMA) heeft hierop verklaard dat er geen bewijs is 
voor een verband tussen ibuprofen en verergering van 
covid-19.49  Het Centre for Evidence-Based Medicine 
spreekt zich overigens uit tegen het gebruik van koorts-
verlagende medicijnen bij acute luchtweginfecties 
en covid-19.51  Koorts is in de regel niet schadelijk en 
verbetert de prognose.51

Chloroquine en hydroxychloroquine
Chloroquine (Nivaquine) en hydroxychloroquine 
(Plaquenil) worden al heel lang gebruikt voor 
de preventie van malaria.  Daarnaast is hydroxy-
chloroquine is een van de veiligste "disease modifying" 
en ontstekingsremmende geneesmiddelen die er 
bestaan voor de langetermijnbehandeling van o.a. 
reumatoï�de artritis, lupus erythematodes disseminatus 
(LED of SLE) en varianten,  syndroom van Sjögren en 
sarcoï�dose. 
De werking van chloroquines tegen verschillende 
virussen is in het laboratorium bewezen, maar trials bij 
mensen waren tot nu toe teleurstellend.  Chloroquines 
zijn bij honderden patiënten met covid-19 gebruikt. Ze 
leken een gunstig effect te hebben op de afwijkingen op 
longfoto’s, de virustesten en ziekteduur.21,81  De positieve 
berichten zijn tot nu echter gebaseerd op slechte studies 
die geen conclusie toelaten. 21,38,95   

Self et al 379 publiceerden op 9 november 2020 de 
resultaten van een dubbelblinde placebo-gecontroleerde 
gerandomiseerde trial bij 479 covid-19-patiënten die 
in 34 Amerikaanse ziekenhuizen waren opgenomen 
met luchtwegsymptomen.  De conclusie was dat er geen 
verschil was in de klinische toestand op dag 14 tussen 
patiënten die hydrochloroquine of placebo hadden 
gekregen.    

Het American College of Physicians had al op 13 mei 
2020 aanbevelingen gepubliceerd over het gebruik 
van hydroxychloroquine alleen of in combinatie met 
azithromycine.150  Het advies was om ze niet te gebruiken 
voor preventie of behandeling van covid-19 i.v.m. 
schadelijke bijwerkingen en de werking bij covid-19 niet 
is bewezen.  In Bijlage 5 staat meer informatie over de 
diverse studies vermeld. 

Zie ook verder bij WHO SOLIDARITY trial - interim 
resultaten.351

Commentaar. De vele bijwerkingen van (hydroxy-)
chloroquine die zijn beschreven bij covid-19 hebben 
vooral te maken met de hoge dosering bij ernstig zieke 
patiënten met bijkomende ziekten, veel andere medicatie 
en verminderde functie van diverse organen. De veilige 
dosering - ook op lange termijn van 20 jaar of langer - is 
precies bekend en wordt bepaald door de nierfunctie en 
de zgn. lean body mass (lichaamsgewicht zonder dat vet 
is meegerekend). 

Colchicine
Colchicine wordt al 2600 jaar gebruikt voor jicht. 
Nieuwere toepassingen zijn o.a. de ziekte van
Behçet en een reeks reumatische ziekten. Colchicine 
remt de chemotaxis (gerichte beweging) van bepaalde 
witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten en 
monocyten), bindweefselvorming en vrijkomen van 
histamine uit zgn. mestcellen.

Deftereos et al 247 onderzochten in een prospectieve 
open gerandomiseerde trial (GRECCO-19) het 
effect van colchicine op de ontstekingsparameters 
en ziektebeloop bij 105 in 16 ziekenhuizen 
opgenomen patiënten met covid-19.  De helft van 
de patiënten kreeg de standaardbehandeling en de 
andere helft kreeg er colchicine bij.  De overleving 
zonder complicaties na 10 dagen was 97% bij de 
met colchicine behandelde groep en 83% bij de 
controlegroep (p=0,03).  Er waren geen verschillen 
in ontstekingsparameters tussen behandelde en 
controlegroep.   

Commentaar. De waarde van een niet-dubbelblinde stu-
die in 16 verschillende ziekenhuizen, in combinatie met 
de magere resultaten, voegt m.i. niet echt wat toe aan de 
behandelingsopties voor covid-19.

> Corticosteroïden
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Overige middelen

Behandelingen tegen effecten van bradykinine en 
complement
Het Radboudumc in Nijmegen meldt dat ze mogelijk de 
missende schakel voor covid-19 hebben gevonden.59

Patiënten worden al vroeg kortademig door vocht in de
longen, dat niet verklaard kan worden door de ont-
stekingsreactie omdat die pas later komt. Deze vroege 
vochtophoping zou kunnen samenhangen met teveel 
bradykinine. Normaliter wordt bradykinine afgebroken 
door ACE2. Door de infectie vermindert de hoeveelheid 
ACE2 met als gevolg teveel bradykinine en overmatig 
lekken van de bloedvaatjes in de long-blaasjes.57 
Zo'n mechanisme is bekend bij de oedemen van de 
ziekte hereditair angio-oedeem (C1-esteraseremmer 
deficiëntie).  Hiervoor bestaan veel verschillende 
behandelingen, o.a. afhankelijk van of het gaat om acute 
of chronische problemen.56  Niet alleen geneesmiddelen 
die invloed hebben op het bradykinine, zoals 
lanadelumab, anakinra en eculizimab,57 maar ook een 
in het laboratorium gemaakte C1-esteraseremmer (zie 
onder) worden nu getest bij covid-19-patiënten. 

Conestat alfa (Ruconest) is een recombinant C1-
esteraseremmer.  De bedoeling is om de vochtvorming 
in de longen tegen te gaan o.a. veroorzaakt door 
activatie van het complementsysteem.  
Urwyler et al 291 behandelden vijf patiënten met 
conestat alfa. De patiënten hadden progressieve 
covid-19 met o.a. een zuurstofsaturatie in rust <93% 
en een CRP ≥30 mg/l.  Bij vier patiënten verbeterde de 
klinische toestand zoals bleek uit directe normalisering 
van de lichaamstemperatuur, minder zuurstofbehoefte 
en verbetering van de ontsteking en activatie van het 
complementsysteem. Vier van de vijf vroeg behandelde 
patiënten hadden geen kunstmatige beademing nodig 
ondanks de risicofactoren op SARS.

Er is een internationale trial gepland (Fase 2, open-label, 
gerandomiseerd, 120 personen) waarbij aan patiënten 
met een niet-kritieke pneumonie door SARS-CoV-2 
naast de standaardbehandeling 72 uur conestat alfa 
wordt gegeven om na te gaan of daarmee het risico 
afneemt op ALI (Acute Lung Injury) en ARDS (Acute 
Respiratory Distress Syndrome)*.
__________________
* ClinicalTrials.gov

Corticosteroïden
Dexamethason, een bijnierschorshormoon vergelijkbaar 
met o.a. prednison en methylprednisolon, is onderzocht 
als onderdeel van de trial RECOVERY, een afkorting voor 
Randomized Evaluation of covid-19 van de Universiteit 
van Oxford.234  Een aantal bestaande geneesmiddelen 
werden gerandomiseerd aan de normale behandeling 
toegevoegd, behalve bij de controlegroep.  Dexame-
thason is een sterke ontstekingsremmer waarvan de 
bijwerkingen sterk afhangen van de duur en dosis van 
de behandeling. Het wordt al heel lang voor talloze au-
toimmuunziekten en bij ernstige (virale) longproblemen 
zoals ARDS (acute respiratory distress syndrome) als 
onderdeel van de behandeling gebruikt. 
Op 16 juni 2020 werd bekendgemaakt dat van de met 
dexamethason behandelde covid-19-patiënten die 
beademd werden, zo’n 30 procent minder overleed 
dan in de controlegroep. Bij mensen die niet beademd 
werden maar wel zuurstof nodig hadden, ging de 
sterfte met ongeveer 20% omlaag.  Bij patiënten met 
milde covid-19 was er geen effect. 

Methylprednisolon met zonodig tocilizumab
Ramiro et al 268 onderzochten of patiënten met ernstige 
covid-19 met het cytokinestormsyndroom baat hadden 
bij een hoge intraveneuze dosis methylprednisolon en, 
zonodig bij onvoldoende verbetering, met tocilizumab 
(een monoklonale antistof die IL6R blokkeert, zie 
verder) erbij.  De resultaten werden vergeleken met 
patiënten die een maand eerder met vergelijkbare 
problemen waren opgenomen.  
De primary outcome (“belangrijkste toets”) was een 
verbetering van ≥2 stadia volgens een bepaalde WHO-
meetmethode (voor ernstige influenza-pneumonie) of 
ontslag uit het ziekenhuis. 
Behandelde patiënten hadden 79% meer kans op de 
primary outcome, 65% minder sterfte en 71% minder 
kans om beademd te moeten worden. 

Commentaar. Er zijn m.i. ernstige methodologische 
problemen bij deze studie waardoor conclusies over 
het nut van de behandeling niet mogelijk zijn.  Een 
algemene bezwaar is dat de studie niet dubbelblind, 
niet gerandomiseerd en niet placebo-gecontroleerd 
is.  Een zwaarwegend probleem is dat er gebruik is 
gemaakt van een zgn. historische controlegroep, d.w.z. 
van "vergelijkbare" patiënten die een maand eerder 
(7-31 maart 2020) waren opgenomen, dus midden in 
de hectiek. De gegevens van deze patiënten werden 
bovendien achteraf verzameld. In de controlegroep waren 
iets meer patiënten met diabetes mellitus en obesitas. De 
betere resultaten bij de behandelde groep kan bovendien 
een gevolg zijn van de toegenomen ervaring van de 
artsen met dit type patiënten.    

ClinicalTrials.gov
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Ivermectine
Ivermectine (Stromectol) wordt al ruim 30 jaar met 
succes gebruikt tegen parasitaire ziekten. 
In Australië hebben onderzoekers ontdekt dat in 
celkweken ivermectine SARS-CoV-2 in twee dagen 
onschadelijk kan maken.61   MSD, de fabrikant van het 
middel, heeft deze resultaten doorgerekend en is tot de 
conclusie gekomen dat voor hetzelfde effect bij mensen, 
de dosis minstens 100x zo hoog zou moeten zijn als de 
dosis die momenteel goedgekeurd is, veilig is en goed 
wordt verdragen. 

[toegevoegd 12 januari 2022]
In juli 2021 publiceerden Popp et al 573 een review van 
159 pagina's in de Cochrane Database of Systematic 
Reviews van de publicaties over de preventie en 
behandeling van covid-19 door ivermectine. 
Ze vonden 14 studies met 1.678 deelnemers waarin 
ivermectine werd vergeleken met geen behandeling, 
placebo of standaardzorg. Geen enkele studie vergeleek 
ivermectine met een behandeling met bewezen effect. 
In negen studies werden opgenomen patiënten met 
matig-ernstige covid-19 behandeld en in vier niet-
opgenomen patiënten met milde covid-19.  Slechts zes 
studies waren dubbelblind en placebo-gecontroleerd.  

De conclusies van de reviewers zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: 
- behandeling van opgenomen covid-19 patiënten
- behandeling van niet-opgenomen covid-19-patiënten
- preventie van covid-19

In geen van deze categorieën konden de reviewers 
uitmaken of ivermectine een gunstig of ongunstig effect 
heeft. Dit betekent dat ondanks de vele studies niet is 
aangetoond dat ivermectine een gunstig effect heeft bij 
de behandeling of preventie van covid-19. 

[toegevoegd 2 april 2022] 
Reis et al 591 publiceerden op 30 maart 2022 de 
resultaten van een dubbelblinde, gerandomiseerde 
en placebo-gecontroleerde trial* bij patiënten met 
symptomatische SARS-CoV-2-positieve volwassenen uit 
12 publieke gezondheidsklinieken in Brazilië. Patiënten 
hadden maximaal 7 dagen symptomen en minstens éen 
risicofactor voor verergering van de ziekte.
De primaire eindpunten waren ziekenhuisopname 
binnen  28 dagen na de randomisatie of een langdurige 
observatie op een spoedafdeling wegens verergering 
van de klinische toestand door covid-19.
679 patiënten kregen ivermectine 400 mg/kg 
lichaamsgewicht en evenveel een placebo. 
In de ivermectinegroep belandden 100 patiënten 
(14,7%) in een ziekenhuis of spoedafdeling tegen 111 
(16,3%) personen in de placebogroep.
De onderzoekers concluderen dat behandeling 
met ivermectine niet leidt tot minder opnames 
in het ziekenhuis of langdurige observatie op een 
spoedafdeling.
* TOGETHER ClinicalTrials.gov NCT04727424
 

Commentaar.  Iets wat niet bewezen waar is, is daarmee 
niet bewezen onwaar.  
Nu de vele studies over ivermectine geen gunstig effect 
op preventie of behandeling van covid-19 hebben kunnen 
aantonen, moet je je wel in hele rare bochten wringen 
om toch het tegendeel aan te nemen, en op grond 
waarvan dan? 
Daar komt nog bij dat MSD, de fabrikant van ivermectine, 
heeft berekend dat de dosis voor het beoogde gunstige 
effect, 100x te laag is. 
De enige logische conclusie over ivermectine is dat het 
niet werkt voor preventie of behandeling van covid-19. 

Publicaties over ivermectine teruggetrokken
[toegevoegd 25 juni 2022]

In juni 2022 maakte Retraction Watch bekend dat er 
weer een artikel over ivermectine door het tijdschrift 
waarin het was gepubliceerd is teruggetrokken.601 Dit 
is het zoveelste artikel over ivermectine waarbij dit ge-
beurt. De reden dat een tijdschrift een artikel terugtrekt 
is dat er ernstige twijfel is ontstaan aan de studieopzet 
en de wetenschappelijke juistheid van de gegevens. In 
alle gevallen worden eerst de auteurs benaderd om 
opheldering te geven. Vaak reageren deze niet of zijn de 
antwoorden verre van adequaat. 

WHO Solidarity trial - interim resultaten

De WHO coördineert een grote internationale trial met 
vier bestaande geneesmiddelen o.a. om te zien of ze de 
sterfte door covid-19 verminderen. 351  

Deze middelen waren remdesivir, hydroxychloroquine, 
lopinavir met ritonavir en interferon-β1a.  
De gerandomiseerde studie werd uitgevoerd in 405 
ziekenhuizen in 30 landen bij 11.266 volwassenen :
2.750 kregen remdesivir, 954 hydroxychloroquine, 
1.411 lopinavir, 651 interferon met lopinavir, 1.412 
alleen interferon en 4.088 geen van deze middelen.  Er 
overleden 1.253 patiënten. 

De conclusie is dat de onderzochte middelen weinig 
of geen effect hadden op de sterfte, noodzaak tot 
beademing of verblijfsduur in het ziekenhuis.  
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Resveratrol
De Groningse IC-arts Peter van der Voort, tevens 
lid van Eerste Kamer voor D66,  vertelde op 6 
april en 1 mei 2020 111,115 in talkshows van Jinek op 
de landelijke tv-zender RTL4 dat hij had ontdekt 
dat covid-19-patiënten op de IC meestal obesitas 
(overgewicht) en een verhoogd leptine in het bloed 
hadden115.  Hij vertelde te willen onderzoeken of het 
voedingssupplement resveratrol o.a. het leptine kan 
verlagen en daarmee de sterfte van de patiënten.  

Commentaar:
-  er verschijnen in dezelfde periode diverse publicaties 
 van andere onderzoekers over het verband tussen 
 obesitas en ernstige covid-19.26,82,113,114  

- het hormoon leptine wordt gemaakt door vetcellen 
 en het was bekend dat het bij obesitas verhoogd is; 
 leptine gedraagt zich ook als een zgn. acute fase eiwit, 
 d.w.z. bij een ontsteking neemt de concentratie in   
 het bloed toe; het verhoogde leptine bij covid-19-
 patiënten op de IC zou dus gedeeltelijk een gevolg van 
 de ontsteking kunnen zijn; 
- in twee meta-analyses van resp. 9 en 36 randomized  
 controlled trials naar het effect van resveratrol bij 
 obesitas, was de conclusie dat resveratrol geen 
 effect had op de leptine-concentraties.112,117  In een van
 de analyses was er wel verbetering van het gewicht,  
 BMI, buikomvang en vetmassa.117  
- een hypothese over de mogelijke interacties tussen het
 voedingsvet, resveratrol, ACE2 en covid-19 is recent 
 gepubliceerd door twee Canadese onderzoeksters.123

[toegevoegd 22 oktober 2020]
Op 21 oktober 2020 kwam Peter van der Voort weer bij 
Jinek, nu met de experimenteel virologe Jolanda Smit. 
Ze hadden in de literatuur gevonden dat resveratrol 
in het laboratorium antivirale eigenschappen heeft. 
362,363  Ze hebben vervolgens resveratrol toegevoegd 
aan het medium waarin ze dierlijke cellen kweken die 
ze met SARS-CoV-2 besmet hadden. Er trad hierbij 
99% remming op van het aantal virussen.  Vervolgens 
hebben ze deze proeven gedaan met menselijke 
epitheelcellen die ze door bronchoscopie hadden 
verkregen van gezonde vrijwilligers. Ook hier zagen ze 
dat het virus door resveratrol werd geremd. 
De bedoeling is nu om te onderzoeken of het als 
antiviraal middel bij met SARS-CoV-2 besmette mensen 
kan worden gebruikt. In de uitzending maakten ze 
bekend dat ze dat zelf niet kunnen organiseren en 
hopen dat anderen dit zullen gaan doen. 

Antistolling
Gezien het grote risico bij covid-19 op diverse vormen 
van trombose, behoort antistolling tot de standaard-
behandeling, in ieder geval bij patiënten die op de IC zijn 
opgenomen. 

Sonlicromanol
Sonlicromanol is een medicijn in ontwikkeling tegen 
stofwisselingsziekten dat volgens de onderzoekers ook 
blijkt te werken als een selectieve ontstekingsremmer.  
De onderzoekers hebben het vermoeden dat het ook 
inzetbaar kan zijn bij ontstekingen door covid-19. 
Daarom wil het bedrijf Khondrion, een spin-off van 
het Radboudumc, deze hypothese in (inter-)nationale 
samenwerking gaan toetsen.120  

Zink
Zink is een van de vele sporenelementen in ons 
lichaam. Andere voorbeelden zijn koper, seleen, kobalt, 
chroom, mangaan, molybdeen en jodium. Zink is na 
ijzer het meest voorkomende metaal in ons lichaam.  
Sporenelementen komen voor in bijv. enzymen en zijn 
voor talrijke fysiologische processen essentieel. 
Een zinktekort kan veel verschillende symptomen 
geven zoals bijv. bloedarmoede en botontkalking, 
Een tekort aan zink is zeldzaam en als het er is, is het 
vaak een gevolg van een ziekte zoals bijv. alcoholisme, 
maagdarmziekten, nierziekten en leverziekten. 
Bij covid-19 wordt zink in verband gebracht met een 
gestoorde afweer tegen het virus.  Bij de behandeling 
van covid-19 wordt daarom soms zink voorgeschreven. 
Tot nu toe is er geen deugdelijke klinische studie die 
het gebruik van zink bij covid-19 rechtvaardigt. 369 
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Vitamine D3
Het is bekend dat ouderen het hardst getroffen worden 
door covid-19. Ouderen hebben ook vaker een tekort aan 
vitamine D3 (cholecalciferol, 25-hydroxyvitamine D).  Een 
relevante vraag is daarom of een tekort aan vitamine D3 
de kans op (een ernstige vorm van) covid-19 vergroot.
Een meta-analyse heeft laten zien dat personen met een 
vitamine D-tekort (<20 ng/ml) een ruim 1,5x verhoogde 
kans hebben op luchtweginfecties in het algemeen.136  

Ilie et al 137 hebben in Europa het gemiddele vitamine- 
vergeleken met het aantal covid-19-patiënten per miljoen 
inwoners en de sterfte door covid-19.  De data die ze 
hebben gebruikt, hebben ze uit de literatuur gehaald. Ze 
vonden een negatieve correlatie tussen het gemiddelde 
vitamine D gehalte (p=0,05) en het aantal covid-19-
patiënten per land en de sterfte door covid-19 (p=0,05).  
Voor geen van de landen was het gemiddelde vitamine 
D3 te laag. Toch speculeren de onderzoekers dat vitamine 
D covid-19 kan voorkómen of, waarschijnlijker, de 
negatieve gevolgen van de infectie met SARS-CoV-2.137 
Commentaar. Je kunt een mogelijk verband tussen 
vitamine D3 en covid-19 niet onderzoeken met uit de 
literatuur samengeraapte gegevens en gemiddelde 
vitamine D3-concentraties per land. 

Alipio138 vond bij 212 personen met SARS-CoV-2-infectie 
dat bij milde gevallen het vitamine D3 het hoogst en bij 
ernstige gevallen het laagst was. De auteur concludeert 
dat suppletie met vitamine D3 de prognose van 
covid-19-patiënten kan verbeteren. 
Commentaar. Ze hebben suppletie met vitamine D3 hele-
maal niet onderzocht!

Op 7 mei 2020 werden de resultaten van een onderzoek 
bij 348.598 personen in de UK gepubliceerd naar het 
mogelijke verband tussen het vitamine D3-gehalte in het 
bloed en het risico op covid-19 (Hastie et al 147). Er werd 
ook onderzocht of het vaker voorkomen van covid-19 
bij zwarte mensen en mensen uit Zuid-Azië hiermee 
kon worden verklaard.  Er werd geen verband gevonden 
tussen het vitamine D3 en de kans op covid-19. De kans 
op covid-19 was weliswaar verhoogd bij zwarte mensen 
(OR* 5,32) en bij mensen uit Zuid-Azië (OR 2,65), maar 
dit was onafhankelijk van het vitamine D3-gehalte.147   Het 
risico op covid-19 was verder verhoogd bij mannen (OR 
1,41) en bij mensen met obesitas (OR 1,62).  In tegen-
stelling tot andere studies, werd er geen verhoogd risico 
gevonden bij diabetes mellitus of verhoogde bloeddruk.147 
_____________
* OR = odds ratio, een maat voor hoeveel keer de ziekte 
waarschijnlijker is bij - in dit geval - een zwart persoon dan 
bij een niet-zwart persoon

Castillo et al 372 onderzochten 76 patiënten die achter-
eenvolgens in een ziekenhuis in Córdoba (Spanje) waren
opgenomen met covid-19 met het klinisch beeld van 
een acute luchtweginfectie. Ze hadden een positieve 
PCR-test op SARS-CoV-2.  De patiënten kregen de 
standaardbehandeling van het ziekenhuis, t.w. een 
combinatie van hydroxychloroquine en azithromycine*. 

Bij opname werd at random bepaald of de patiënten 
vitamine D3 kregen (n=50) of niet (n=26).________________________
* een behandeling die nu is verlaten maar ook toen niet door serieus 
wetenschappelijk onderzoek werd gesteund

De vitamine D-behandeling bestond uit 0,532 mg 
calcifediol op de dag van opname en op dag 3 en 7 en 
vervolgens wekelijks tot ontslag of opname op de ICU 
calcifediol 0,266 mg. Het effect werd beoordeeld aan de 
hand van opname op de ICU of overlijden.    

Van de 50 patiënten die werden behandeld met calcifediol 
moest er éen (2%) op de ICU worden opgenomen tegen 
13 van de 26 (50%) zonder calcifediol (p<0,001). Van de 
patiënten die met calcifediol waren behandeld overleed 
niemand en ze werden allen zonder complicaties 
ontslagen.  De 13 patiënten die niet met calcifediol waren 
behandeld en niet op de ICU waren opgenomen, werden 
allen ontslagen. Van de 13 die wél op de ICU waren 
opgenomen, overleden er twee en de overige 11 werden 
ontslagen. 
 
De onderzoekers concluderen dat hun pilotstudie 
aantoonde dat een hoge dosis calcifediol, de noodzaak 
van opname op de ICU van covid-19-patiënten significant 
verminderde en ook de ernst van de ziekte leek te 
verminderen. 

Commentaar. De studie van Castillo et al 372 is een kleine 
niet-dubbelblinde en niet-placebo-gecontroleerde 
studie.  De twee vergeleken groepen (wel/niet calcifediol) 
verschilden op essentiële punten.  Van de patiënten die 
calcifediol kregen, was 6% bekend met diabetes mellitus 
en 24,19% met hoge bloeddruk, bekende risicofactoren. 
Van de patiënten die geen calcifediol kregen waren deze 
percentages resp. 19,23 en 57,69%, dus veel hoger.   
Mijn conclusie is dat de opzet van deze studie niet deugt, 
de resultaten misleidend zijn en de conclusies ongegrond.  
Helaas werd deze studie door prof. Huub Savelkoul 
(een vakkundig immunoloog maar geen arts) van de 
Wageningse universiteit in het AD van 28 oktober 2020 
en in het landelijke tv-programma Op1 op 29 oktober 
2020 ten onrechte een RCT (randomized controlled trial) 
genoemd en aangeprezen als het bewijs voor de werking 
van vitamine D bij covid-19. Gelukkig gaf prof. Martijn 
Katan in dezelfde tv-uitzending aan dat deze studie 
wetenschappelijk niet deugde maar deze boodschap werd 
overstemd door enkele andere gasten aan tafel die net zo 
veel onzin uitkraamden als pillen die ze slikten.

Maghbooli et al 370 onderzochten in Iran het verband
tussen het vitamine D3 in het serum enerzijds en het
effect op een slechte klinische uitkomst, immunologische 
functie en sterfte door SARS-CoV-2- infectie anderzijds.
Ze gebruikten hiervoor de ziekenhuisgegevens van 235
patiënten.  De onderzoekers wijzen erop dat Iran een 
zonnig land is maar dat vitamine D-tekort toch vaak
voorkomt en vooral bij ouderen. 
Van de patiënten die ouder dan 40 jaar waren en geen 
vitamine D3-tekort hadden, overleed 9,7% tegen 20% 
met een vitamine D3-tekort (< 30 ng/ml). 
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In Fig 4.1 is de relatie weergegeven tussen leeftijd en 
vitamine D3. De overleden patiënten zijn weergegeven 
met rode punten.  

Commentaar op het artikel van Maghbooli. 
De onderzoekers zeggen dat ouderen in Iran vaak een laag 
vitamine D3 hebben. Hogere sterfte bij een laag vitamine 
D3 zou dan ook alleen of mede met de hogere leeftijd te 
maken kunnen hebben. 
Overigens laat de figuur m.i. niet duidelijk zien dat oudere 
en/of overleden patiënten een lager vitamine D3 hadden. 

Nadat het artikel van Maghbooli et al 370 was 
gepubliceerd, heeft de redactie van het tijdschrift PLOS 
ONE gemeld 371 dat er zorgen waren over de juistheid van 
de resultaten en conclusies alsmede over niet-gemelde 
belangen. 
De zorgen betreffen o.a. het aantal patiënten, de 
statistische analyse, bijkomende ziekten van de patiënten 
die de uitkomsten van covid-19 kunnen beï�nvloeden, de 
niet onderbouwde suggestie dat een slechte uitkomst 
van covid-19 het gevolg is van het vitamine D3-tekort en 
dat van de "covid-19-patiënten" de diagnose slechts bij 
31,06% was bevestigd met een RT-PCR-test. 
De redactie van PLOS ONE zal het artikel opnieuw 
beoordelen aan de hand van bestaande richtlijnen.

Bilezikian et al 373 hebben in een review uitvoerig de rol 
van vitamine D besproken in de normale situatie en bij 
verschillende aspecten van covid-19.  
De bottom line is dat vitamine D essentieel is bij talloze 
fysiologische processen maar dat de relatie met de 
vatbaarheid voor en presentatie en beloop van 
covid-19 allesbehalve duidelijk is. 
Ze wijzen er ook op dat de klinische gegevens over 
vitamine D en covid-19 een zeer voorlopig karakter
hebben en dat veel rapporten zonder stringente 

Figuur 4.1 Verband tussen vitamine D3-gehalte en 
leeftijd. De rode punten betreffen overleden patiënten. 
De punten onder de ononderbroken lijn bij 30 ng/ml 
betreffen patiënten met een vitamine D3-tekort. 
Bron: Maghbooli et al 370 

peer-review zijn gepubliceerd, veelal retrospectief 
onderzoek betreffen en alleen associaties hebben 
gevonden. Dus kommer en kwel op dit terrein.

Op 17 februari 2021 publiceerden Murai et al 499 hun 
dubbelblinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
trial bij 240 ziekenhuispatiënten met covid-19 tussen 
2 juni 2020 en 27 augustus 2020.  De patiënten waren 
matig tot ernstig ziek, hun gemiddelde leeftijd was 56,2 
jaar en gemiddelde spiegel van 25-OH-vitamine D 20,9 
ng/ml. De helft kreeg éen orale dosis van 200.000 IU 
vitamine D3, de anderen placebo.  
Vergelijking vitamine D3-groep met de placebogroep:

mediane waarden vit.D3 placebo p* 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
25-OH-vit.D na orale test-
   dosis (ng/ml) 44,4 19,8 <0,001
dagen in ziekenhuis 7,0 7,0 0,59
sterfte in ziekenhuis (%) 7,6 5,1 0,43
opname op de ICU (%) 16,0 21,2 0,30
kunstmatige beademing (%) 7,6 14,4 0,09
----------------------------------------------------------------------------------------
* statistisch significant bij p<0,05 mits gecorrigeerd voor aantal testen

De  conclusie is dat een enkele hoge dosis vitamine D3 
de opnameduur in het ziekenhuis niet vermindert en 
evenmin effect heeft op de sterfte, opname op de ICU 
en noodzaak tot kunstmatige beademing. Behandeling 
met vitamine D3 heeft dus geen nut bij covid-19.  

Commentaar bij vitamine D3 bij covid-19
De gevolgen van een ernstig vitamine D-gebrek zijn al lang  
bekend, bijv. botafwijkingen. Voorbeelden zijn bij kinderen 
rachitis ("Engelse ziekte") en bij volwassenen osteomalacie 
en osteoporose.  
Lage vitamine D3-concentraties zijn bij vele ziekten gevon-
den variërend van diabetes mellitus, multipele sclerose, 
kanker, auto-immuunziekten, nierziekten, schizofrenie, hy-
pertensie, dementie etc. Er is echter nooit een oorzaak-ge-
volg relatie bewezen. Behandeling met vitamine D3 heeft 
deze ziekten evenmin kunnen voorkomen of verbeteren. Dit 
suggereert dat de verlaagde vitamine D-gehalten niet meer 
dan een gevolg zijn van deze ziekten. 
De kwaliteit van veruit de meeste studies bij covid-
19-patiënten tot nu toe zijn van dubieuze kwaliteit en 
rechtvaardigen niet de claims van een nuttig effect van 
vitamine D3 bij covid-19.373  Het tegendeel is evenmin 
bewezen maar ik acht de kans klein dat vitamine D3 een rol 
kan spelen bij preventie of behandeling van covid-19.
Dit neemt niet weg dat vitamine D-tekort een risico is. In 
noordelijke landen zoals Nederland komt dit vaak voor door 
het zwakke zonlicht in de winter, het veel binnen zijn en het 
dragen van bedekkende kleding waardoor de huid minder 
vitamine D o.i.v. zonlicht maakt.  Mensen met een getinte 
huid lopen hierdoor een nog groter risico op een vitamine 
D-tekort. Zie Bijlage 3 voor meer informatie over vitamine 
D3 en het advies van de Gezondheidsraad.
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Vitamine C en zink

Thomas et al 465 onderzochten of vitamine C en/of 
zink bij ambulante patiënten met een infectie met 
SARS-CoV-2 de ernst en/of duur van de symptomen 
verbeteren. 
In een gerandomiseerde open-label trial kregen 
214 patiënten (gemiddelde leeftijd 45,2 jaar; 132 
vrouwen en 82 mannen) gedurende 10 dagen een van 
de volgende behandelingen: 50 mg zinkgluconaat, 
8.000 mg ascorbinezuur (vitamine C), beide of alleen 
standaard zorg. 

Het primaire eindpunt was het aantal dagen voordat er 
50% verbetering was van de symptomen waaronder 
koorts, hoesten, kortademigheid en moeheid.  
Secundaire eindpunten waren het aantal dagen tot de 
symptoomscore 0 was, de cumulatieve symptoomscore 
op dag 5, ziekenhuisopname, overlijden, extra voor-
geschreven medicijnen en  bijwerkingen van de 
studiemedicatie. 

Geen van de behandelingen gaf een significante 
verbetering van de symptomen of ziekteduur. 

Commentaar. De toegepaste dosis van vitamine C is
extreem hoog en had geen gunstig effect. 
De onderzoekers nemen aan dat meer gebruikelijke 
lagere doseringen evenmin effect zullen hebben. 
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Monoklonale antistoffen

Monoklonale antistoffen zijn antistoffen die met speciale 
laboratoriumtechnieken zijn gemaakt. Meestal worden 
twee antigeenbindende fragmenten (Fab) gekoppeld 
aan een Fc-fragment.  Een bepaald type monoklonale 
antistoffen bestaat uit identieke antistoffen.  

Monoklonale antistoffen werken kortdurend omdat ze 
door het lichaam worden afgebroken. De halfwaardetijd 
van IgG is normaal 21 dagen.  Dit geldt ook voor de 
(polyklonale) antistoffen die we zelf maken maar die 
worden gewoonlijk weer aangemaakt. 

Het doel waarvoor een bepaald type monoklonale 
antistoffen wordt gemaakt kan verschillen.  Voor de 
behandeling van covid-19 zijn er twee hoofdgroepen te 
onderscheiden. 

De eerste is een antistof die gericht is tegen een gedeelte 
van het virus, meestal het gehele of gedeeltelijke spike-
eiwit. Het toedienen van zulke monoklonale antistoffen 
is een vorm van passieve immunisatie. De antistof 
bindt zich aan het spike-eiwit en verhindert daarmee 
dat het virus zich kan binden aan de ACE2-receptor 
op menselijke cellen. Het virus kan zich dan niet 
vermenigvuldigen.
Omdat de meeste mensen na een infectie zelf 
neutraliserende antistoffen maken, heeft het toedienen 
van antistoffen tegen het virus waarschijnlijk alleen vlak 
na de besmetting met het virus een gunstig effect omdat 
hiermee in een vroeg stadium de vermenigvuldiging van 
het virus wordt tegengegaan. 
Monoklonale antistoffen met virus-neutraliserende 
eigenschappen, bijv. BD-368-2, kunnen ook worden 
gemaakt met behulp van B-lymfocyten van personen die 
zijn genezen van covid-19.154  

Een tweede groep monoklonale antistoffen is gericht 
tegen een onderdeel van het immuunsysteem met als 
doel de schade die het immuunsysteem zelf veroorzaakt, 
tegen te gaan. Hieronder vallen antistoffen die de IL-6- 
receptor blokkeren

Nanobodies
Een afwijkend type monoklonale antistoffen zijn 
de nanobodies. Dit zijn fragmenten van de zware 
ketens van antistoffen die toch antigeen herkennen 
(single-chain antibodies). Deze single-chain antibodies 
komen niet van nature voor bij mensen en de meeste 
andere dieren.  Ze zijn ontdekt bij alpaca’s die ze naast 
“gewone“ antistoffen maken. 
Nanobodies zijn veel kleiner dan antistoffen waardoor 
ze meer plaatsen van het lichaam kunnen bereiken. Ze 
kunnen worden gekoppeld met van alles en nog wat en 
bieden geheel nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek 
en behandeling van ziekten, variërend van infecties, 
kwaadaardige ziekten en auto-immuunziekten. 294  
Voor meer informatie over nanobodies zie Bijlage 10.

Monoklonale antistoffen tegen SARS-CoV-2

47D11

47D11 is een in Nederland gemaakte humane mono- 
klonale antistof die in celkweken zowel het SARS-CoV-2 
als SARS-CoV neutraliseert door binding aan het S1B 
van de S1-unit van het spike-eiwit (zie fig. 1.1). Het virus 
kan daardoor niet aan ACE2 binden. De onderzoekers 
geven aan dat de antistof kan worden toegepast bij 
serologische tests op het virus, bij de behandeling van 
covid-19 en om ziekte te voorkomen bij besmette per-
sonen.121  De antistoffen zijn nog niet beschikbaar maar 
zijn dat volgens de onderzoekers mogelijk nog in 2020. 
In een open studie werd het gegeven aan 21 patiënten 
met ernstige tot kritieke covid-19.110 De symptomen, 
zuurstofbehoefte, matglasafwijkingen op CT’s 
verbeterden al na een dag.  De patiënten konden na 15 
dagen uit het ziekenhuis worden ontslagen. 

REGN-COV2 (casirivimab/imdevimab) 

Het Amerikaanse bedrijf Regeneron Pharmaceuticals 
maakte op 29 september 2020 de eerste resultaten 
bekend van een lopende Fase 1/2/3 trial met 
REGN-COV2. Het gerandomiseerde dubbelblinde 
onderzoek meet het effect van het toevoegen van REGN-
COV2 aan de standaardbehandeling. Het verminderde 
de viral load en verkortte de tijd om de symptomen 
te verminderen van in het ziekenhuis opgenomen 
patienten. 
Vanaf 20 september 2020 wordt REGN-COV2 ook 
onderzocht als onderdeel van de RECOVERY-trial. 

Figuur 4.2 Model van de monoklonale antistoffen 
casirivimab (REGN10933) en imdevimab (REGN10987) 
die het receptor-binding domain (RBD) van het spike-
eiwit van SARS-CoV-2 binden (donkerblauw). 
Bron: Hansen et al 340 

groen: zware keten 
van REGN10933

cyaan: lichte
 keten van

 REGN10933

rood: lichte 
keten van

 REGN10987

geel: zware keten
van REGN10987

donkerblauw: RBD van 
spike-eiwit van SARS-CoV-2
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REGN-COV2 bevat twee monoklonale antistoffen 
(zie fig. 4.2) casirivimab (REGN10933) en imdevimab 
(REGN10987). De antistoffen zijn gericht tegen twee 
epitopen op het RBD (receptor binding domain) van 
het spike-eiwit van SARS-CoV-2. Door de combinatie 
van beide antistoffen heeft het virus minder kans door 
mutatie te ontsnappen (mutational escape) aan de 
antistoffen zoals bij antistoffen tegen een enkel epitoop 
kan voorkomen. 341

Op 21 november 2020 heeft de FDA toestemming 
gegeven om REGN-COV2 (casirivimab/imdevimab) 
te gebruiken voor de behandeling van patiënten 
met milde tot matige coronaklachten. Het gaat om 
mensen die positief getest zijn en een hoog risico 
lopen om zware klachten te ontwikkelen. Ze zijn niet 
goedgekeurd voor ziekenhuispatiënten met covid-19 of 
die vanwege het virus zuurstof krijgen toegediend.

Begin februari 2021 is de EMA een lopende procedure 
gestart voor de goedkeuring van REGN-COV2.  
Op 26 februari 2021 heeft de EMA geconcludeerd 
dat het middel mag worden gebruikt voor covid-19-
patiënten die geen behandeling met zuurstof nodig 
hebben en een groot risico lopen om ernstig ziek te 
worden.

Zelfde combinatie onder een andere merknaam: 
casirivimab/imdevimab (Ronapreve )
[toegevoegd 11 november 2021]

Casirivimab/imdevimab (Ronapreve van Roche) is een 
combinatie van twee monoklonale antistoffen tegen het 
spike-eiwit van SARS-CoV-2.  
Op 11 november 2021 heeft de EMA via haar 
commissie CHMP aanbevolen om het middel toe te 
laten voor behandeling van covid-19 bij volwassenen 
en adolescenten vanaf 12 jaar met een gewicht van 
minstens 40 kg die (nog) geen extra zuurstof nodig 
hebben maar een verhoogd risico hebben op een ernstig 
beloop van de ziekte.
De toelating is gebaseerd op een studie waarbij 11 
van 1.192 (0,9%) patiënten die werden behandeld 
met Ronaprove binnen 29 dagen behandeling in het 
ziekenhuis belandden of overleden tegen 40 van 1.193 
(3,4%) patiënten die placebo kregen.
In een andere studie werd gekeken naar de preventie 
van covid-19 bij personen met een nauw contact met 
een geï�nfecteerde huisgenoot zonder dat er nog covid-
19-symptomen waren. 
29 van 100 (29%) personen op Ronapreve testten 
positief en kregen binnen 14 dagen na hun positieve 
test, symptomen. Bij personen die placebo kregen was 
dit het geval bij 44 van 104 (42,3%) personen.  

Commentaar. De verschillen in ziekenhuisopnames en 
sterfte bij patiënten die het middel kregen in vergelijking 
met placebo, zijn m.i. klein. Dit betekent dat zo'n dure 
behandeling met twee monoklonale antistoffen al snel 
zal worden ingehaald qua effectiviteit en kosten door bijv. 
antivirale middelen.  

[toegevoegd 26 september 2022]
De WHO raadt nu het gebruik van casirivimab-
imdevimab sterk af wegens het beperkte klinische 
effect op de omicronvarianten (zie kader verderop).  

Bamlanivimab en etesevimab

Bamlanivimab (LY-CoV555) van Lilly is een mono-
klonale IgG1-antistof die zich bindt zich aan het RBD 
(receptor binding domain) van het spike-eiwit van 
SARS-CoV-2. Het voorkomt daarmee de aanhechting 
van het virus aan het ACE2 op de cellen van de mens.

Bamlanivimab werd op 9 november 2020 door de FDA 
via een Emergency Use Authorization (EUA) in de VS 
toegelaten voor behandeling van recent vastgestelde 
milde of matig ernstige covid-19 bij patiënten met een 
hoog risico op ernstige ziekte en/of ziekenhuisopname. 

Etesevimab (LY-CoV016 of JS016) is eveneens een 
monoklonale IgG1-antistof tegen het RBD van het 
spike-eiwit en ook ontwikkeld door Ely Lilly (Indiana, 
VS).

Gottlieb et al 476 onderzochten het effect van 
bamlanivimab alleen en in combinatie met etesevimab 
op de viral load bij ambulante covid-19-patiënten in een 
gerandomiseerde fase 2/3 trial in 49 centra in de VS 
(BLAZE-1 studie). 
Patiënten kregen eenmalig 700 mg bamlanivimab 
(n=101), 2.800 mg bamlanivimab (n=107), 7.000 mg 
bamlanivimab (n=101), een combinatie van 2.800 mg  
bamlanivimab en 2.800 mg etesevimab (n=112) of 
placebo (n=156). 
Alleen voor de combinatiebehandeling was op dag 11 de 
vermindering van de viral load significant. 

Behandeling met een coctail van beide middelen 
verminderde de kans op ziekenhuisopname of om te 
overlijden met 87%. *
* https://www.nature.com/articles/d41586-021-00650-7

Dougan et al 537  onderzochten in een dubbelblinde 
gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie 1.035 
ambulante patiënten met milde of matig ernstige 
covid-19 en een hoog risico op ernstige ziekte.  Ze 
vergeleken de combinatie van 2800 mg bamlanivimab 
plus 2800 mg etesevimab met placebo. 
In de bamlanivimab–etesevimab groep waren op dag 
29  11 van 518 (2,1%) patiënten voor covid-19 in het 
ziekenhuis opgenomen geweest en waren er geen 
sterfgevallen. In de placebogroep waren 36 van 517 
(7,0%) patiënten opgenomen geweest en waren er 10 
overleden waarvan 9 door covid-19. 
De conclusie van de onderzoekers is dat bamlanivimab 
plus etesevimab minder ziekenhuisopnamen en sterfte 
geven dan placebo. 

Op 5 maart 2021 heeft de EMA behandeling met de 
combinatie bamlanivimab/etesevimab goedgekeurd 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00650-7
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voor covid-19-patiënten die geen behandeling met 
zuurstof nodig hebben maar een groot risico lopen 
ernstig ziek te worden. 

[toegevoegd 2 december 2021]
Op 3 november 2021 meldt het CBG dat het geneesmid-
delenbeoordelingscomité CHMP van de EMA de versnel-
de beoordeling van bamlanivimab en etesevimab, voor 
de behandeling van covid-19, heeft beëindigd. Het EMA 
had op basis van de ontvangen gegevens nog vragen 
over de kwaliteit van het product. De intrekking bete-
kent dat het EMA de beoordeling heeft gestopt.

Sotrovimab (Xevudy)
[toegevoegd 11 mei 2021]

Sotrovimab (VIR-7831; GSK4182136) is een mono-
klonale antistof  die bindt aan het spike-eiwit 
van SARS-CoV-2 waardoor het virus minder goed 
cellen kan binnendringen. Het is ontwikkeld door 
GlaxoSmithKline en Vir Biotechnology Inc.
Behandeling met sotrovimab verminderde de kans op 
ziekenhuisopname of om te overlijden met 85%.*  
* https://www.nature.com/articles/d41586-021-00650-7

De EMA is op 7 mei 2021 gestart met een rolling review 
van sotrovimab. 

[toegevoegd 2 december 2021]
Op 18 november 2021 is de EMA begonnen met de 
beoordeling van aanvraag voor toelating op de markt 
van de monoklonale antistof sotrovimab (Xevudy).

[toegevoegd 26 september 2022]
De WHO raadt nu het gebruik van sotrovimab 
sterk af door het beperkte klinische effect op de 
omicronvarianten (zie kader verderop).  

CT-P59

Kim et al 472 screenden humane monoklonale antistoffen 
m.b.v. perifere mononucleaire cellen uit bloed van een 
patiënt die hersteld was van covid-19. Monoklonale 
antistof (mAb) CT-P59 neutraliseerde SARS-CoV-2 
isolaten waaronderr de D614Gvariant. De mAb 
blokkeerde de interactie tussen RBD en ACE2-receptor 
met een heel andere orientatie dan eerder beschreven 
mAbs tegen RBD.  Hierdoor kan CT-P59 zonder 
ruimtelijke hindering binden aan de RBD. 
In drie diermodellen (fret, hamster en resusaap) nam 
de hoeveelheid virus duidelijk af met verbetering van de 
symptomen. 

De auteurs geven aan de effectiviteit en veiligheid van 
CT-P59 is bewezen in een fase 1 klinische trial en dat 
fase 2 trial gaan starten in Zuid-Korea en andere landen.

WHO raadt sotrovimab en casirivimab-
imdevimab sterk af 
[toegevoegd 26 september 2022]

Op 22 september 2022 heeft de WHO behandeling 
van covid-19 met sotrovimab en casirivimab-
imdevimab sterk afgeraden.  Hiermee wordt een 
eerder advies teruggedraaid omdat ze voor omicron 
en varianten onvoldoende klinisch effect hebben. 610

De nieuwe aanbevelingen van de WHO zijn: 

•		 Remdesivir:	a	conditional	recommendation	for	its
 use in patients with severe covid-19; and a
 conditional recommendation against its use in
 patients with critical covid-19.
•		 Concomitant	use	of	IL-6	receptor	blockers
 (tocilizumab or sarilumab) and the JAK inhibitor
 baricitinib: these drugs may now be combined, in
 addition to corticosteroids, in patients with severe
 or critical covid-19.
•		 Sotrovimab	and	casirivimab-imdevimab:	strong
 recommendations against their use in patients 
 with covid-19, replacing the previous conditional
 recommendations for their use.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00650-7
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Nanobodies tegen SARS-CoV-2

Caplacizumab

Caplacizumab is het eerste nanobody-geneesmidel 
voor de behandeling van de ernstige bloedziekte TTP 
(trombotische trombocytopenische purpura). Het is 
veilig en werkt krachtig en selectief.
Huo et al 295 is het gelukt om 2 nanobodies (Nb) te 
maken (H11-D4 en H11-H4) die de 3 RBDs (receptor 
binding domains) van het spike-eiwit van het 
SARS-CoV-2 binden en de interactie met het ACE2 
blokkeren.295   Fusie van het Nb met Fc-fragmenten van 
IgG1 konden het SARS-CoV-2 neutraliseren. Mogelijk 
zijn de nanobodies geschikt voor passieve immunisatie 
van ernstig ziekte covid-19-patiënten. 

> Multivalente nanobodies tegen het RBD

Regdanvimab (Regkirona)
[toegevoegd 11 november 2021]

Regdanvimab (Regkirona van Celltrion Healthcare 
Hungary Kft)  is een monoklonale antistof tegen het 
spike-eiwit van SARS-CoV-2.  
Op 11 november 2021 heeft de EMA via haar commissie 
CHMP aanbevolen om het middel toe te laten voor 
behandeling van covid-19 bij volwassenen die (nog) 
geen extra zuurstof nodig hebben maar een verhoogd 
risico hebben op een ernstig beloop van de ziekte.
De toelating is gebaseerd op een studie waarbij
14 van 446 (3.1%) patienten die Regkirona kregen 
binnen 28 dagen van behandeling in het ziekenhuis 
belandden, extra zuurstof nodig hadden of overleden.   
Bij patiënten die placebo kregen waren dit er 48 van de 
434 (11,1%).  

Commentaar. De verschillen in ziekenhuisopnames en 
sterfte bij patiënten die het middel kregen in vergelijking 
met placebo, zijn m.i. klein. Dit betekent dat zo'n dure 
behandeling met een monoklonale antistof al snel zal 
worden ingehaald qua effectiviteit en kosten door bijv. 
antivirale middelen.  

DH1047
[toegevoegd 24 november 2021]

Martinez et al 550 hebben een groot aantal mono-
klonale antistoffen van genezen patiënten met SARS-
CoV- en SARS-CoV-2-infectie geï�soleerd en getest op 
het kunnen binden aan de receptor binding domain 
(RBD) van  varianten.  Ze vonden uiteindelijk DH1047 
waarmee ze proeven hebben gedaan op muizen. 
Profylactische toediening van DH1047 beschermde 
muizen volledig tegen vermenigvuldiging van het virus 
in de longen.  Ook behandeling 12 uur na de infectie 
voorkwam longbeschadiging.
DH1047 bleek verder prevalente variants of concern te 
kunnen neutraliseren zoals SARS-CoV-2 D614G, B.1.1.7 
(alpha), B.1.351 (bèta), P.1 (gamma), B.1.429, B1.526, 
B.1.617.1 (kappa) en B.1.627.2 (delta). 
De onderzoekers concluderen hieruit dat DH1047 
blijkbaar een pan-sarbecovirus-neutraliserende 
epitoop herkent. 
DH1047 is dus een potentieel belangrijke monoklonale 
antistof die in de toekomst gebruikt zou kunnen 
worden voor de preventie en behandeling van 
bestaande en nieuwe SARS-CoV-2-varianten. 
Het sterk geconserveerde RBD-epitoop waartegen 
DH1047 is gericht, zou ook kunnen fungeren als de 
target voor een universeel sarbecovirus-vaccin. 
_________________________
* coronavirussen behoren tot het ondergeslacht van de sarbecovirussen
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Multivalente nanobodies tegen het RBD 
[toegevoegd 14 februari 2021]

Koenig et al 455  hebben multivalente nanobodies tegen
het RBD (receptor binding domain) ontwikkeld die
infectie met SARS-CoV-2 blokkeren en de kans 
verkleinen dat het virus "ontsnapt" (escape) door 
mutaties.  De neutraliserende eigenschappen waren
meer dan 100x sterker dan van monovalente 
nanobodies. 

Bivalente nanobodies induceren de UP-configuratie 
van de RBD's waardoor het spike-eiwit de postfusion 
conformatie te vroeg aanneemt en permanent wordt 
geï�nactiveerd (fig 4.3 en 4.4). 

Door VHH's tegen niet-overlappende regio's van het 
RBD covalent (atoombinding) te binden neemt de kans 
waarschijnlijk af dat het virus muteert en ontsnapt aan 
de neutraliserende werking van de nanobodies (fig 4.5).  

Multivalente nanobodies voor de behandeling van 
infectie met SARS-CoV-2 zijn nog niet op de markt.

DOWN- en UP-configuratie van het spike-RBD 

Het spike-eiwit is een trimeer bestaande uit 3 identieke 
eiwitketens. Het heeft dus ook drie RBD's (receptor 
binding domains).  De vorm is flexibel en kan DOWN of 
UP zijn.  De DOWN-configuratie is minder toegankelijk 
voor de meeste neutraliserende antistoffen (NAbs), 
terwijl de UP-configuratie  van het RBD de ACE2-
receptor en de meeste NAbs kan binden. Deze NAbs 
concurreren dan met de RBD-ACE2-binding en gaan 
dan infectie tegen. Een klein aantal NAbs binden aan 
de DOWN-positie die ze daarmee stabiliseren en de 
vormverandering voorkomen die noodzakelijk is voor 
het virus om onze cellen binnen te gaan. 

Figuur 4.3 Model van de binding van bivalente nanobodies 
aan het RBD van het spike-eiwit. Links zijaanzicht, rechts 
bovenaanzicht. VHH V (rood) en VVH E (groen) zijn 
gekoppelde nanobodies die binden aan 2 epitopen van het 
receptor	binding	domain	in	UP-configuratie	(RBD-up).		
Bron: Koenig et al 455 

Figuur 4.4	Links:	spike-trimeer	in	inactieve	configuratie	
met alle RBD's DOWN. Midden: binding van een bivalente 
nanobody VE stabiliseert het spike in actieve vorm met 
alle RBD's UP, waardoor het spike-eiwit de postfusion 
conformatie te vroeg aanneemt en permanent wordt 
geïnactiveerd (rechts)
Bron: Koenig et al 455 

Figuur 4.5 SARS-CoV-2 gaat de cel binnen 
als het spike-RBD het ACE2 bindt. Dit kan 
worden voorkómen door VHH's (nano-
bodies). Combinatiebehandeling met 
VHH1 en VHH2 die niet-overlappende 
regio's van het RBD binden, voorkómen 
infectie totdat er escape-mutanten ont-
staan. Het ontstaan hiervan kan waar-
schijnlijk worden tegengegaan  door de 
VVH's covalent aan elkaar te binden tot 
een	bispecifiek	molecuul.			
Bron: Saelens X, Schepens B 457 
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Monoklonale antistoffen tegen onderdelen van het 
immuunsysteem

Tocilizumab

Bij ernstig verlopende covid-19 speelt de zgn. cyto-
kinestorm een desastreuze rol. Interleukine 6 (IL-6), 
gemaakt door o.a. T-lymfocyten en macrofagen, speelt 
een sleutelrol bij de door infecties veroorzaakte cyto-
kinestorm.109  Tocilizumab, een monoklonale antistof 
die de IL-6-receptor (IL-6R) blokkeert en daarmee 
de werking van IL-6, is in de VS goedgekeurd voor de 
behandeling van het zgn. cytokine release syndrome.  Het 
wordt verder vooral toegepast bij de behandeling van 
reumatoï�de artritis.

Rojas-Marte et al 243 deden een retrospectieve case-
control studie naar de sterfte bij behandeling met 
tocilizumab van 96 patiënten met ernstige tot kritie-
ke covid-19. De controlegroep bestond uit 97 co-
vid-19-patiënten. De patiënten in de tocilizumab-
groep hadden vaker koorts (83 tegen 73%), hoesten 
(80 tegen 69%) en kortademigheid (96 tegen 71%). 
De sterfte in de tocilizumab-groep was 52% en in de 
controlegroep 62,1%.  Dit laatste verschil was statis-
tisch niet significant (p=0,09).  Als de geï�ntubeerde 
patiënten werden weggelaten, was de sterfte in de 
tocilizumab-groep wel statistisch significant (6 tegen 
27%; p=0,024).   

Commentaar. De opzet van deze studie is m.i. rommelig 
en dus slecht. Deze retrospectieve studie die niet 
gerandomiseerd en niet dubbelblind was, lijkt vooral op 
“achteraf nog een stukje willen publiceren”. 
In de tocilizumab-groep bleek de ziekte ernstiger te zijn 
dan in de controlegroep. Het berekenen van de statistische 
significantie na weglaten van de patiënten die waren 
geïntubeerd, is alleen legitiem als dit al bij de studie-opzet 
was gepland. Dit is m.i. onwaarschijnlijk waardoor het 
berekenen van een  p-waarde statistisch ontoelaatbaar is.  
Harde conclusies kunnen dus niet worden getrokken uit deze 
studie, maar de trend (p=0,09) van een geringere sterfte 
bij de ernstiger zieke groep, sluiten een gunstig effect van 
tocilizumab zeker niet uit. 

In een Editorial in de JAMA Internal Medicine bespreekt 
Parr 356 twee gerandomiseerde klinische trials (Salvarani 
et al 357;  Hermine et al 358) en een retrospectieve cohort-
studie (Gupta et al 359) met tocilizumab bij covid-19-
patiënten. Zijn conclusie is dat de studies geen duidelijk 
bewijs opleveren voor een effect van tocilizumab. 
[toegevoegd 21 oktober 2020]

Stone et al 382 onderzochten in een gerandomiseerde, 
dubbelblinde en placebo-gecontroleerde trial het effect 
van tocilizumab bij 243 patiënten met bewezen ernstige 
covid-19 met hyperontsteking en minstens twee van 
koorts >38oC, longinfiltraten of zuurstoftoediening om 
een saturatie van 92% te handhaven. 
De verhouding van het aantal patiënten dat tocilizumab 
resp. placebo kreeg, was 2:1. 

De onderzoekers concluderen dat tocilizumab niet 
voorkomt dat matig zieke covid-19-patiënten in het 
ziekenhuis moeten worden beademd of overlijden. 
Ze kunnen niet uitsluiten dat tocilizumab een gering 
voordeel of nadeel heeft.
[toegevoegd 19 november 2020]

Op 19 november 2020 komen vanuit het UMC Utrecht 
voorlopige berichten dat de internationale REMAP-
CAP trial lijkt op te leveren dat patiënten met ernstige  
covid-19 die worden behandeld met tocilizumab , twee 
keer zoveel kans hebben op een beter verloop dan de 
patiënten die geen tocilizumab kregen. 
[toegevoegd 19 november 2020]

Op 11 februari 2021 publiceerde de RECOVERY 
Collaborative Group 456 de voorlopige resultaten 
van hun gerandomiseerde, gecontroleerde, open-
label, platform trial over tocilizumab bij volwassen 
patiënten in 26 ziekenhuizen met bewezen hypoxie 
(zuurstoftekort) en algehele ontsteking.  
Van de 2.022 patiënten die tocilizumab hadden 
gekregen, overleed 29% en van de 2.094 met de 
gebruikelijke zorg 33%. Dit verschil zag men ook 
terug in het percentage patiënten dat na 28 dagen het 
ziekenhuis levend kon verlaten (54% tegen 47%). 
Commentaar. Deze studie suggereert dat ernstige covid-
19-patiënten met tocilizumab een iets betere prognose 
hebben.  Bezwaar is dat een deel van de patiënten ook 
met andere geneesmiddelen werd behandeld zoals 
lopinavir/ritonavir, dexamethason,  hydroxychloroquine en 
azithromycine. Een ander bezwaar is dat de verzamelde 
data bij een niet-blinde studie in veel verschillende 
ziekenhuizen gewoonlijk minder betrouwbaar zijn. 

Zie ook bij Corticosteroïden / Methylprednisolon met 
zonodig tocilizumab.

Sarilumab
 
Sarilumab (Kevzara ) is evenals tocilizumab een IL-6R-
antagonist.  Acht covid-19-patiënten kregen naast de  
normale behandeling 24, 48 en 96 uur na ziekenhuis-
opname sarilumab. 221  Bij zeven van de acht patiënten 
verbeterden de longfunctie- en laboratoriumafwijkingen 
en deze konden binnen 14 dagen worden ontslagen. Een 
patiënt van 83 jaar verbeterde niet en overleed. 
Momenteel loopt er een placebo-gecontroleerde 
gerandomiseerde trial naar de klinische effectiviteit van 
sarilumab met de bedoeling 400 ziekenhuispatiënten 
met ernstige of kritieke covid-19 op te nemen. 
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Diverse vormen van immunotherapie

Andere vormen van immunotherapie die hier worden 
besproken zijn:

- CD24
- reset van macrofagen en dendritische cellen
- convalescentenplasma
- moedermelk

EXO-CD24
[toegevoegd 13 februari 2021]

EXO-CD24 is een geneesmiddel met het eiwit CD24 
in exosomen dat is ontwikkeld in Israël voor de 
behandeling bij kanker.452  Exosomen zijn kleine 
blaasjes die normaal vrijkomen uit celmembranen voor 
communicatie tussen cellen. In dit geval wordt het CD24 
ingebracht om dit in de longen te brengen. 

Het is ook gegeven aan patiënten met covid-19. Het 
werkt door het tegengaan van de cytokinenstorm door 
het remmen van de vorming van cytokinen in de longen. 
Het wordt vijf dagen eenmaal per dag een paar minuten 
geï�nhaleerd en komt zo direct in de longen waar het zijn 
werk moet doen. Er zijn geen bijwerkingen gemeld. 
Het is getest in een fase 1 onderzoek bij 30 personen 
met matige of ernstige covid-19. Ze herstelden allemaal, 
waarvan 29 binnen 3-5 dagen. 

Deze gegevens laten op dit moment geen conclusies toe: 
het aantal geteste personen is te klein en de studie is 
niet placebo-gecontroleerd en dus niet dubbelblind. 

Reset van geprogrammeerde macrofagen 

Macrofagen zijn witte bloedcellen die zijn 
gespecialiseerd in opsporen, fagocytose en opruimen 
van bacteriën en andere schadelijke organismen. 
Ze kunnen antigenen aan T-lymfocyten aanbieden en 
ontsteking veroorzaken door cytokinen uit te scheiden 
die andere cellen activeren.  Macrofagen worden op 
deze manier geprogrammeerd om pro-inflammatoir	te 
zijn, dus om ontsteking op te wekken. Ze kunnen ook 
geprogrammeerd worden om anti-inflammatoir te 
worden, dus om ontstekingen tegen te gaan. 

Allocetra™ brengt macrofagen terug in hun niet-
geprogrammeerde vorm, een soort reset, en voorkomt 
daarmee dat ze ontsteking veroorzaken. Allocetra™ 
bestaat uit mononucleaire cellen van niet-gematchte 
donoren die in een vroeg-apoptotische fase* zijn 
gebracht en bij de patiënt met een infuus in het bloed 
worden toegediend. Net als natuurlijk voorkomende 
cellen die in apoptose gaan, sturen ze signalen 
naar macrofagen en dendritische cellen om minder 
"agressief" op immunogene stoffen te reageren.  

* Lichaamscellen kunnen op twee manieren doodgaan: 
(1) necrose: door een beschadiging, hierbij ontstaat 
ontsteking, of (2) apoptose: geprogrammeerde celdood 
zonder dat er ontsteking ontstaat (o.a., maar niet alleen 
van belang bij de embryonale ontwikkeling).

Allocetra™ (Allocetra-OTS)
[toegevoegd 13 februari 2021]

Het bedrijf Enlivex Therapeutics uit Israël heeft gunstige 
resultaten gemeld van een fase 2 trial met Allocetra™. 453  
Negen patiënten met ernstige en zeven met kritische 
covid-19 werden hiermee behandeld. 14 herstelden en 
konden na 5 dagen uit het ziekenhuis worden ontsla-
gen. 
Allocetra™ is een immunotherapie waarbij macrofagen 
worden geherprogrammeerd: ze krijgen een reset naar 
hun normale toestand zodat ze geen schadelijke effecten 
meer hebben.
Het middel wordt al toegepast bij de behandeling 
van sepsis om de pro-inflammatoire en orgaan-
beschadigende effecten van macrofagen tegen te gaan,  
bij bepaalde vormen van kanker (solide tumoren) om 
daarbij de zwakke fagocytose en pro-tumor activiteit te 
versterken en na beenmergtransplantaties.

Er wordt gestart met een fase 3 trial met 100 patiënten. 
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Convalescentenplasma

Als patiënten een infectieziekte krijgen, maken ze daar-
na meestal antistoffen die voorkómen dat ze dezelfde 
ziekte nog een keer krijgen (immuniteit). Als ze daarna 
plasma met deze antistoffen (convalescentenplasma, 
CP) doneren, kan het worden gegeven aan patiënten 
met dezelfde ziekte te behandelen of te voorkómen.  
In 2015 verscheen er een analyse van 32 studies waarin 
patiënten met severe acute respiratory syndrome (SARS) 
door SARS-CoV-1 of influenza werden behandeld 
met convalescentenplasma (CP).  Ondanks de slechte 
kwaliteit van de studies, was de conclusie dat de sterfte 
lager was, vooral als CP snel na de eerste symptomen 
werd gegeven.  Er waren geen bijwerkingen van betekenis.60

Personen met covid-19 maken IgG-antistoffen tegen
het SARS-CoV-2.  In China kregen 10 ernstig zieke
covid-19-patiënten naast de maximale ondersteunende 
en antivirale behandeling, 200 ml CP met neutraliseren-
de antistoffen (titer >1:640).53 Binnen drie dagen trad 
er significante klinische verbetering op. De afwijkingen 
in het bloed en op röntgenfotos’s verbeterden eveneens. 
Bij 7 van de 10 patiënten was het virus niet meer aan-
toonbaar in het bloed. Er werden geen ernstige bijwer-
kingen gezien. 

Ye 68 beschrijven 6 patiënten die waren overgeplaatst 
vanuit andere ziekenhuizen naar een speciaal voor 
covid-19-patiënten gebouwd ziekenhuis. Ze werden 
daardoor allemaal al behandeld.  Ze kregen CP en dat 
was dus relatief laat in het beloop van de ziekte.  Ze 
verbeterden klinisch en radiologisch en hadden geen 
bijwerkingen.  

Bij een andere pilotstudie, eveneens in China, kregen vijf 
kritisch zieke covid-19 patiënten die kunstmatig werden 
beademd, CP. Drie van hen verbeterden goed en kon-
den uit het ziekenhuis worden ontslagen en twee zijn 
stabiel.52  Er werden geen bijwerkingen gezien.
In een open-label (= niet-dubbelblinde) gerandomi-
seerde trial in 7 centra in China zou bij 200 patiënten 
met levensbedreigende covid-19 naar de klinische 
verbetering en sterfte in 28 dagen worden gekeken.199 
De trial werd na 103 patiënten gestopt omdat door de 
isolatiemaatregelen er geen patiënten meer werden 
aangemeld. Alle patiënten hadden de standaardbehan-
deling gekregen en 52 bovendien CP. 
De sterfte in de CP-groep was 15.7% tegen 24.0% in de 
controlegroep. Voor “ontslag uit het ziekenhuis binnen 
28 dagen” was dit 51.0% tegen 36.0%. Deze verschil-
len waren statistisch niet significant. Dit was wel het 
geval voor het negatief worden van de virustesten na 
3 dagen: 87,2% tegen 37,5%.  De onderzoekers geven 
aan dat deze studie geen conclusies toelaat. Door het 
halverwege moeten afbreken, kon een eventueel 
gunstig effect van CP niet worden aangetoond.  
In een studie uit de VS, gaven Hegerova et al 238, naast de 
bestaande behandeling, aan 20 patiënten met ernstige 
of kritieke covid-19 ook CP.  Het beloop werd vergeleken 
met 20 controlepatiënten die overeenkwamen qua leef-
tijd, bijkomende ziekten en ernst van de ziekte. Van de 

met CP behandelde patiënten overleden er 2 (10%), beie-
den waren al meer dan 2 weken geï�ntubeerd. Van de pa-
tiënten die de CP binnen 7 dagen na ziekenhuisopname 
kregen, overleed er niemand.  Van de controlepatiënten 
overleden er 6 (30%).  Er waren geen bijwerkingen van 
de behandeling met CP. 

Op 6 juli 2020 heeft het Erasmus MC en Sanquin bekend 
gemaakt dat ze de studie met CP in 16 ziekenhuizen 
tijdelijk stoppen. 
Uit een tussentijdse evaluatie van de eerste 86 patiënten 
bleek dat driekwart van hen gemiddeld al 10 dagen ziek 
was en zelf al antistoffen maakten. 
Men wil de studie-opzet nu veranderen en CP alleen 
geven aan patiënten die geen antistoffen maken. Een 
ander "probleem" voor de studie is dat er (te) weinig 
ernstig zieke patiënten worden opgenomen. 

Commentaar. De hooggespannen verwachtingen van CP 
zijn nog niet uitgekomen. Mogelijk is er voor bepaalde 
patiënten nog een toepassing, bijv. bij risicopatiënten 
direct na de besmetting of bij patiënten met een primaire 
of secundaire immunodeficiëntie die zelf geen of slecht 
antistoffen kunnen maken.  Dit laatste is niet zonder 
risico (zie kader Convalescentenplasma en mutaties in 
hoofdstuk 6). 

WHO-update over convalescentenplasma bij 
covid-19
[toegevoegd 20 december 2021]

Op 7 december 2021 heeft de WHO haar richtlijnen 
voor het gebruik van convalescentenplasma (CP) 
aangepast.564  De WHO adviseert CP niet te gebruiken 
voor niet-ernstige covid-19 maar alleen bij klinische 
trials voor ernstige en kritisch zieke covid-19-patiënten.
De achtergrond is dat is bewezen dat CP de overleving 
noch de behoefte aan kunstmatige beademing verbetert 
terwijl de kosten aanzienlijk zijn. Voor ernstige en 
kritisch zieke covid-19-patiënten is dat nog onduidelijk.
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Moedermelk

Op 18 augustus 2020 presenteerden 2 artsen van 
het Amsterdamse Emma Kinderhuis (UMC) in het 
RTL4-programma Jinek hun plan om te onderzoeken 
of moedermelk een bijdrage kan leveren aan de 
behandeling van covid-19.  

Ze waren op het idee gekomen n.a.v. een e-mail van 
een donor van de Moedermelkbank die vroeg of er 
antistoffen in moedermelk voorkwamen.  Het is al 
heel lang bekend dat dit inderdaad het geval is en 
dat dit vooral sIgA (zie Bijlage 10) is, gericht tegen 
ziekteverwekkers waarmee de moeder contact heeft 
gehad.  Borstvoeding beschermt zo de babies o.a. tegen 
infecties.

De Amsterdamse onderzoekers gaven aan dat vrouwen 
die besmet zijn geweest met SARS-CoV-2 inderdaad 
ook IgA-antistoffen tegen het virus in hun moedermelk 
hebben. Ze willen nu eerst in de moedermelk van 1000 
vrouwen - ongeacht of ze covid-19 hebben gehad -  
nagaan hoeveel van hen antistoffen tegen SARS-CoV-2 
in de melk hebben.

Hun uiteindelijke plan is om te onderzoeken of bij 
kwetsbare ouderen besmetting met SARS-CoV-2 
kan worden voorkomen door de slijmvliezen van de 
mond en keel te coaten met moedermelk.  Men wil dit 
bereiken door de personen dagelijks te laten zuigen op 
ijsblokjes van moedermelk.  

Commentaar. Bij Jinek werd min of meer de indruk 
gewekt dat de Amsterdamse onderzoekers de eerste 
waren die in CMm antistoffen tegen SARS-CoV-2 hadden 
gevonden en het idee gekregen hadden dat die zouden 
kunnen worden gebruikt voor de behandeling van 
covid-19.  
Op 8 mei 2020 was er echter al een publicatie over dit 
onderwerp verschenen van Fox et al. 293  Zij onder-zochten 
monsters van moedermelk, 15 van vrouwen die eerder 
geïnfecteerd waren met SARS-CoV-2 en 10 negatieve 
controlemonsters die verkregen waren voor december 
2019. 

Getest werd op reactiviteit van IgA, IgG, IgM en sIgA 
antistoffen tegen het RBD (receptor binding domain) 
van het spike-eiwit van SARS-CoV-2.  
80% van de melkmonster van vrouwen die covid-19
hadden gehad, testte positief met sIgA. 
De auteurs wezen erop dat dit uiterst relevant is 
voor de mogelijkheid om gezuiverde antistoffen uit 
moedermelk te gebruiken voor behandeling van 
covid-19.  

Conclusie

Om met sIgA bescherming te geven tegen het SARS-
CoV-2 moeten niet alleen de slijmvliezen van de mond 
en keel worden gecoat, maar ook die van de neus, ogen 
en liefst ook van de luchtwegen. Met ijsblokjes is dat 
niet haalbaar. M.i. is de kans daardoor erg klein dat 
convalescenten-moeder-melk (CMm) bruikbaar is voor 
behandeling of preventie van covid-19.

Waarschijnlijk zal het ook niet mogelijk zijn om de 
werking van CMm wetenschappelijk te bewijzen, 
ook al zou die er zijn. Het is nl. te verwachten dat het 
aantal personen in de noodzakelijke controlegroep dat 
covid-19 zal krijgen, te klein zal zijn. Dit probleem
heeft er ook bij een aantal studies over convalescent-
plasma (CP) toe geleid dat deze voortijdig werden 
gestopt zonder dat er conclusies konden worden 
getrokken over de werkzaamheid.

> Preventieve behandeling
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Preventieve behandelingen

Lipopeptide 

De Vries et al 466 hebben een lipopeptide-dimeer met 
een peptide van SARS-CoV-2 ontwikkeld dat de fusie 
en infectie bij een proefopstelling met fretten krachtig 
remt.  

Intranasale toediening aan fretten voorkwam 
gedurende 24 uur infectie van onbehandelde fretten 
die samen met besmette fretten in kooien zaten, een 
opstelling die normaal tot besmetting leidt.
Toediening van lipopeptiden in de neus van dieren 
bereikten hoge concentraties in zowel de bovenste als 
onderste luchtwegen. Het lipid kan worden aangepast 
om de overgang van de longen naar bloed en organen 
te veranderen.   

Achtergrond
Voor infectie met SARS-CoV-2 is fusie van de membranen 
van virus en gastheercel nodig. Deze fusie komt tot stand
door het spike-eiwit. Bij het contact tussen virus en gast-
heercel verandert het spike-eiwit van vorm waaronder 
een stap van "hervouwen" die direct leidt tot membraan-
fusie en het de cel binnengaan van het virus. Peptiden 
die overeenkomen met het heptad repeat domain bij het 
C-terminale deel van het spike-eiwit (HRC) kunnen dit 
hervouwen voorkómen. Daardoor wordt fusie en dus 
infectie tegengegaan. 
Binding van lipid aan van HRC-afgeleide remmende 
peptiden bleek de antivirale werking en stabiliteit te 
versterken. Dit was nog meer het geval met dimeer-HRC-
peptide-derivaten (fig. 4.6).

Het lipopeptide [SARSHRC-PEG4]2-chol (zie pijl in 
fig 4.6) gaf volledige remming van de fusie bij een 
peptide-concentratie van 103 nM. Ook de fusie met de 
mutanten D614G, B.1.1.7 (Britse variant) en B.1.351 
(Zuid-Afrikaanse variant) werd geremd met ditzelfde 
lipopeptide dat gemaakt was m.b.v. SARS-CoV-2.
[SARSHRC-PEG4]2-chol werkt op het S2-domein na 
shedding van S1 en werkt dus naast strategieën die 
gericht zijn op de functie van het spike S1.

De lipopeptiden zijn stabiel en niet-toxisch. Ze blijven 
lang goed en hoeven niet in de koelkast te worden 
bewaard. 

Verder onderzoek moet uitwijzen of ze kunnen worden 
toegepast bij mensen om 24 uur bescherming te 
bieden tegen infectie met SARS-CoV-2. 

Figuur 4.6  Peptide-lipide-conjugaten die de door SARS-
CoV-2 spike-eiwit bewerkstelligde fusie remmen.  
A: de functionele domeinen van het spike-eiwit: RBD en de 
heptad repeats HRN en HRC.
B: sequentie van de uit het HRC verkregen peptiden
C: de verschillende monomere en dimere lipide-peptide- 
conjugaten die zijn getest. 
Bron: de Vries et al 455 
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Effecten van geneesmiddelen voor andere indicaties 
op het beloop van covid-19
[toegevoegd 22 oktober 2021]

Het is bekend dat geneesmiddelen die de afweer 
onderdrukken, bij covid-19 het risico op een 
ernstig beloop of overlijden, vergroten. Bekend zijn 
geneesmiddelen die worden gebruikt bij kanker of auto-
immuunziekten.  Andere geneesmiddelen kunnen een 
ongunstig of een gunstig effect hebben op het beloop 
van covid-19.  Hieronder volgt een voorbeeld.

Statines
Statines of HMG-CoA reductase-remmers zijn een groep 
van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de 
behandeling en preventie van de nadelige gevolgen op 
hart en bloedvaten van een te hoog cholesterolgehalte.  

[toegevoegd 22 oktober 2021]
Bergqvist et al 539 analyseerden de gegevens van alle 
personen van 45 jaar of ouder in het district Stockholm 
(Zweden) waarbij bepaalde groepen werden uitgesloten 
zoals zwangere vrouwen. In totaal werden 963.876 
personen gevolgd totdat ze overleden of de studie stopte 
(11 november 2020).  

De groep die statines hadden voorgeschreven gekregen 
(dus niet per se gebruikten, daarom verder tussen 
aanhalingstekens) verschilde aanzienlijk van de groep 
die dit niet hadden gekregen. "Statinegebruikers" waren 
o.a. ouder (71 tegen 58 jaar), waren vaker man (53,3 
tegen 46,7%), hadden vaker ischemische hartziekte 
23,3% tegen 1,6%, hartfalen 9,45% tegen 2,13%, hoge 
bloeddruk 74,3% tegen 24,7%, type 2 diabetes 32,6% 
tegen 4,75% en vaker behandeling met antistolling en 
medicatie tegen hoge bloeddruk. 

Gedurende het onderzoek overleden er 2.545 personen, 
t.w. 765 (0,5%) van de "statinegebruikers" en 1.780 
(0,2%) van de "niet-gebruikers". Met statistische 
technieken werd gecorrigeerd voor de bovengenoemde 
verschillen tussen de groepen. 

Het hazard risico* voor de "statinegebruikers" was 
0,88 (95% CI 0,79-0,97; p=0,01).  Als ook voor de 
confounders** werd gecorrigeerd, was het hazard risico 
voor de "statinegebruikers" 0,78 (95% CI 0,59-1,05; 
p=0,10). 
De onderzoekers concluderen dat behandeling met 
statines een bescheiden effect kan hebben op de sterfte 
door covid-19. 

* hazard risico: het relatief risico waarbij de duur van de behandeling mee 
wordt gewogen
** confounders zijn andere (storende) factoren die de resultaten kunnen 
beïnvloeden
 
Commentaar. De groepen die werden vergeleken toonden 
enorme verschillen in leeftijd en vele andere risicofactoren 
om te overlijden aan covid-19.  Van de "statinegroep" was 
niet bekend of ze de statines ook daadwerkelijk gebruikten 

en voor hoelang, maar alleen dat ze er recepten voor hadden 
gekregen.  De onnauwkeurigheden door de correcties van de 
vele verschillen tussen de groepen in de statistische analyse 
stapelen zich op en maken de uitkomsten uiterst speculatief.  
Een eventuele preventieve behandeling met statines om 
overlijden door covid-19 tegen te gaan, was niet aan de orde 
en zou sowieso onzinnig zijn geweest. 
Het enige nut van de studie zou hebben kunnen zijn als ze 
geen aanwijzing zou hebben gegeven dat statinegebruik bij 
covid-19-patiënten meer sterfte veroorzaakt.  Maar zelfs deze 
conclusie gaat te ver omdat het betrouwhaarheidsinterval 
van de voor de confounders gecorrigeerde hazard risico loopt 
van 0,59 (kleiner risico) tot 1,05 (groter risico) en bovendien 
niet statistisch significant is.    
Kortom: een grote complexe studie die qua opzet niet 
wetenschappelijk is met uitkomsten die op methodologische 
en statistische gronden geen enkele conclusie rechtvaardigen. 
Waardeloos dus en zonde van papier en drukinkt.

Fluvoxamine
[toegevoegd 29 oktober 2021]
Reis et al 540 deden een placebo-gecontroleerde 
gerandomiseerde trial met fluvoxamine in 11  
Braziliaanse centra bij patiënten met covid-19 en 
een hoog risico op een ernstig beloop. Het trialteam, 
lokale stafmedewerkers en patiënten wisten niet of 
ze fluvoxamine of placebo kregen. Fluvoxamine is een 
antidepressivum uit de groep selectieve serotonine 
reuptake inhibitors (SSRI) en σ-1 receptor (S1R) 
agonist.  

741 deelnemers kregen 10 dagen lang fluvoxamine 
2x 100 mg/dag en 756 placebo.  De trial werd eerder 
gestopt nadat fluvoxamine beter bleek te werken. 
11% van de patiënten die fluvoxamine hadden 
gekregen werden in een ziekenhuis opgenomen tegen 
16% van hen die een placebo hadden gekregen. Het 
relatieve risico op ziekenhuisopname bij fluvoxamine 
was daarmee 0,68 (95% CI 0,52-0,88). Er overleden 
17 personen in de fluvoxamine-groep tegen 25 in de 
placebo-groep (OR 0,68; 95% CI 0,36-1,27).   
Hoe fluvoxamine tegen covid-19 werkt, is onduidelijk. 
Mogelijk is het door een ontstekingsremmend effect 
door activatie van S1R. Niet onbelangrijk is, is dat 
fluvoxamine algemeen beschikbaar en goedkoop is.

Commentaar. Alle kleine beetjes helpen, maar het is de vraag 
of er plaats is om een antidepressivum te gebruiken om het 
risico op een ernstig beloop van patiënten met een milde tot 
matig ernstige covid-19 met eenderde te verkleinen. Als dit 
al klopt, want het blinde karakter van de studie is m.i. niet 
waterdicht. Bovendien hebben studies in meerdere centra, in 
dit geval 11, vaak last van allerlei onvolkomenheden omdat 
de controle op een juist toepassen van het trialprotocol vaak 
onvoldoende is.
Andere middelen dan fluvoxamine zijn waarschijnlijk 
veelbelovender en  rationeler. Het risico van ongewenste 
interacties met fluvoxamine ligt hierbij ook op de loer.
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De enige mogelijkheid nu om de ziekte te voorkomen is 
het vermijden van contact met besmette personen en 
voorwerpen. Voor de toekomst zijn vaccins voor actieve 
immunisatie (vaccinatie) de belangrijkste doelstelling. 

Actieve immunisatie (vaccinatie) is een methode om 
(gezonde) mensen te beschermen tegen een infectie-
ziekte, dus niet een behandeling voor mensen die de 
ziekte al hebben. Er kunnen meerdere vaccinaties nodig 
zijn voor een langdurige bescherming, zoals bijv. bij DTP. 

Er bestaat ook passieve immunisatie. Hierbij worden 
antistoffen tegen de ziekteverwekker via een infuus aan 
mensen gegeven die de ziekte hebben of risico lopen 
die op korte termijn te krijgen omdat ze waarschijnlijk 
zijn besmet. De bescherming duurt kort omdat de 
antistoffen worden afgebroken (de halfwaardetijd van 
IgG-antistoffen is normaal 21 dagen). Voorbeelden van 
ziekten waarbij passieve immunisatie wordt gebruikt, 
zijn o.a. tetanus en hondsdolheid. Voorbeelden bij 
covid-19 zijn het geven van convalescentenplasma en 
monoklonale antistoffen tegen het SARS-CoV-2 (zie 
terug) bij besmette mensen om te voorkomen dat ze de 
ziekte krijgen.

Bij klassieke vaccinaties tegen virusziekten wordt 
altijd iets van het virus zelf ingespoten dat essentieel is 
voor besmetting en/of vermenigvuldiging. Dit kan een 
verzwakt of geï�nactiveerd virus zijn dat geen ziekte kan 
veroorzaken.  Er worden dan o.a. antistoffen en T- en 
B-lymfocyten gevormd die voorkomen dat het virus 
cellen binnendringt of zich in cellen vermenigvuldigt. 
T-lymfocyten kunnen met viris besmette cellen doden.   
Het duurt een paar weken voordat het immuunsysteem 
voldoende bescherming biedt maar de bescherming 
kan soms levenslang aanhouden, afhankelijk van allerlei 
eigenschappen van het virus of bacterie en het vaccin. 
Sommige vaccines werken al goed na éen vaccinatie 
zoals het mazelenvaccin, andere moeten herhaald 
worden (bijv. tegen tetanus, difterie, kinkhoest, polio) 
De ontwikkeling van vaccins is een proces dat vaak 
10-15 jaar duurde voordat het werd goedgekeurd voor 
toepassing. 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van trials met vaccins die 
nu in een klinische fase zijn aangeland.233 

Verzwakt SARS-CoV-2

PiCoVacc
Op 19 april 2020 verscheen een voorlopige publicatie 
van Sinovac Biotech Ltd (China) met de resultaten 
van een vaccin dat was gemaakt met geïnactiveerd 
SARS-CoV-2. Dit vaccin gaf volledige bescherming 
bij resusapen (resus makaken) tegen verschillende 
stammen van het virus door een krachtige 
immunologische reactie met neutraliserende antistoffen 
en zonder de bijwerking van een antibody-dependent 
enhancement (zie verder bij Risico van vaccinatie).92

Covaxin
Het Indiase bedrijf Bharat Biotech India (BBIL) start 
7 juli 2020 een fase I en II trial* in 12 centra met een 
vaccin gemaakt van verzwakt in India geï�soleerd SARS-
CoV-2.  In dierproeven is Covaxin veilig gebleken en een 
goede antistofvorming te geven.  Het plan is om de trials 
uiterlijk 15 augustus 2020 te hebben afgerond en het 
daarna snel op de markt te brengen. 

Commentaar. Het is twijfelachtig of de claims waargemaakt 
kunnen worden omdat het m.i. onmogelijk is om de 
noodzakelijke fasen I, II en III in 5 weken tijd op een 
verantwoorde manier te realiseren. 

5  VACCINS
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Tabel 5.1 Vaccins tegen covid-19 die per 1 februari 2021 door de WHO EUL/PQ (Emergency Use Listing 
Prequalification)	worden	geëvalueerd.	 
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_01Feb2021.pdf

Vero Cell (Sinopharm/WIBP)
Xia et al 320 publiceerden op 14 augustus 2020 de 
resultaten (ChiCTR2000031809*) dubbelblinde 
gerandomiseerde placebo-gecontroleerde fase 1 en 
2 trials van 4 weken met geï�nactiveerd SARS-CoV-2 
bij 320 personen. De bijwerkingen waren alleen de 
gebruikelijke zoals milde pijn op de injectieplaats en 
lichte koorts. Het vaccin gaf een efficiente vorming van 
neutraliserende antistoffen die het sterkste was na een 
derde injectie. Dit maakt aannemelijk dat er booster 
vaccinaties nodig zijn.  

Op 4 mei 2021 maakte de EMA bekend dat een rolling 
review is gestart met dit zgn covid-19 Vaccine (Vero Cell) 
Inactivated van het Chinese Sinopharm/WIBP (Wuhan 
Institute of Biological Products).  Het vaccin bevat 
geï�nactiveerd ("gedood") SARS-CoV-2 en een adjuvans.  
______________________________
*  Chinese Clinical Trial Registry Identifier; Wuhan Institute of Biological  
 products | Sinopharm
** https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-co 
 vid-19-vaccine-vero-cell-inactivated 

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_01Feb2021.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated
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Op 23 november 2020* maakte AstraZeneca de
resultaten van een interim-analyse bekend over 
11.636  proefpersonen waarvan er 131 covid-19 
kregen. 2.741 personen hadden een halve testdosis 
(1.367 vaccin; 1.374 placebo) gekregen, gevolgd 
door een volle dosis minstens een maand later, de 
effectiviteit was 90,0%.  8.895 personen kregen 2 volle 
testdoses en daarbij was de effectiviteit 62,1%. 

Het vaccin blijft minstens een half jaar goed bij 
koelkasttemperatuur (2-8 oC). 

Ondanks de positieve berichten van AstraZeneca dat 
de effectiviteit gemiddeld 70% is, is er onduidelijkheid 
over hoe het nu precies zit met de effectiviteit omdat 
er nog geen getallen bekend zijn gemaakt van de 
groep die bij de eerste toediening een halve dosis 
kreeg.  AstraZeneca heeft aanvullend onderzoek aan-
gekondigd maar dit zal wellicht vertraging opleveren 
bij de goedkeuring.
* op 8 november 2020 verscheen de peer-reviewed publicatie 389

SARS-CoV-2

Figuur 5.1 Schematische voorstelling van het AZD1222 
vaccin. Links het SARS-CoV-2, de pijl wijst naar het 
mRNA dat codeert voor het spike-eiwit.  Hiervan wordt 
een dubbelstrengs-DNA-kopie (dsDNA) gemaakt dat 
wordt	ingebracht	in	het	gemodificeerde	adenovirus.	

spike
mRNA 

adenovirus met dsDNA dat 
codeert voor het spike-eiwit

spike
dsDNA 

Gemodificeerde geïnactiveerde adenovirussen

Zie info van de EMA over zgn. virale-vectorvaccins.

Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford)

Het vaccin Vaxzevria (AZD1222, oude naam ChAdOx1 
nCoV-19) is gemaakt uit ChAdOx1, een adenovirus* 
van chimpansees dat zo is gemodificeerd dat het niet 
meer kan vermenigvuldigen. Als vector wordt een 
virus gekozen waar geen afweer tegen bestaat omdat 
het anders te snel wordt afgebroken.  Aan dit virus 
wordt de genetische informatie van het spike-eiwit 
toegevoegd (fig. 5.1). Het adenovirus fungeert hierbij 
als vector (overbrenger) van de genetische informatie 
van het spike-eiwit in de vorm van een dubbelstrengs-
DNA-kopie van het spike-mRNA. De cellen maken nu het 
door het DNA gecodeerde spike-eiwit. Een voordeel ten 
opzichte van mRNA-vaccins is de grotere stabiliteit van 
DNA waardoor de bewaareisen minder streng zijn. ________________________
* zie Bijlage 20 voor meer informatie over adenovirussen

Fase 1 en 2
Bij testen van het vaccin op resusapen bleken de apen 
niet helemaal beschermd te zijn tegen covid-19 maar ze 
kregen geen longproblemen. 
Op 23 april 2020 is de Universiteit van Oxford in samen-
werking met het farmaceutische bedrijf AstraZeneca 
(spin-out company Vaccitech) begonnen met het testen 
van het vaccin op mensen. 97

Folegatti et al 267 hebben op 20 juli 2020 de resultaten 
gepubliceerd van deze fase 1/2, single-blind, 
gerandomiseerde gecontroleerde trial. 
De deelnemers kregen het ChAdOx1 nCoV-19 vaccin 
(n=543) of het controle MenACWY vaccin (534) tegen 
meningokokken. 10 deelnemers werden (niet-blind) 
toegewezen aan een groep voor herhaling van de 
vaccinatie na 28 dagen. Om bijwerkingen tegen te gaan 
kregen de deelnemers volgens een tevoren vastgesteld 
protocol paracetamol. 
De vorming van antistoffen tegen het spike-eiwit 
bereikte een piek op dag 28.  Na de tweede vaccinatie 

werden bij alle testpersonen neutraliserende antistoffen 
aangetoond.  Op dag 14 was er bij allemaal een response 
van T-lymfocyten. Na 2 doses was er een krachtige 
antistofvorming en reactie van T-lymfocyten bij alle 
geteste personen. 

In Fase 2 bleek dat ouderen vaccinatie beter verdroegen 
dan jongeren en dat de immunologische reacties na de 
tweede dosis vergelijkbaar waren bij de verschillende  
leeftijdsgroepen (aantallen per groep: 18-55 jr vaccin 
100, placebo 60; 56-69 jr vaccin 120, placebo 40; 70+ jr 
200 vaccin, 40 placebo).385 

Fase 3
Eind augutus 2020 is begonnen met fase 3 trials in 
Brazilië, Zuid-Afrika, India, UK en VS om de mate van 
bescherming in verschillende bevolkingsgroepen te 
weten te komen. In deze dubbelblinde trial krijgen 
20.000 proefpersonen twee doses van het vaccin en 
10.000 een placebo.

23 november 2020
Op 23 november 2020 werd door AstraZeneca bekend 
gemaakt* dat een vaccinatieschema van een halve dosis 
en een maand later een volle dosis, 90% effectief was.  
Die halve dosis kwam overigens door een fout die werd 
ontdekt omdat er wel erg weinig bijwerkingen waren. 
Gelukkig besloot men ermee door te gaan.  Waarom 
die halve begindosis effectiever is dan 2x een volle, is 
onduidelijk.
_________________________
* op 8 november 2020 verscheen de peer-reviewed publicatie in de Lancet 389

30 december 2020
De Britse MHRA (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency) heeft emergency use van het vaccin 
van AstraZeneca goedgekeurd. 
De MHRA heeft aangegeven dat de tweede vaccinatie tot 

https://www.consilium.europa.eu/nl/infographics/covid-19-viral-vector-vaccines/
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De vier trials van AstraZeneca  

COV001 (UK) is een single-blinde fase 1/2 trial bij 1.077 
gezonde vrijwilligers van 18-55 jaar. De deelnemers 
werden random toegewezen aan de ChAdOx1 nCoV-
19 vaccingroep of de groep die als controle een 
meningokokkenvaccin kreeg. De eerste 88 personen 
kregen een eenmalig dosis. Hierna werd het protocol 
gewijzigd en een tweede dosis gegeven. 
COV002 (UK) is een single-blinde fase 2/3 trial waarbij 
personen werden gerecruteerd met beroepen met hoge 
mogelijke blootstelling aan SARS-CoV-2.  Er waren twee 
dosisgroepen, een met een lage eerste dosis (LD) en een 
met een standaard eerste dosis (SD); de tweede dosis 
was bij beide groepen de standaarddosis. Er waren ook 
personen van 56-69 en ≥70 jaar, deze kregen de SD/SD 
dosis. 
COV003 (Brazilië) is een single-blinde fase 3 trial. 
De recrutering was gericht op personen met een 
hoog risico op blootstelling aan het virus, waaronder 
zorgmedewerkers. Ze kregen allen de SD/SD dosering, de 
tweede dosis na 4  tot 12 weken.
COV005 (Zuid-Afrika) is een dubbelblinde fase 1/2 trial 
bij gezonde volwassenen van 18-65 jaar zonder HIV.  De 
meeste kregen de SD/SD dosering met een interval van 
4 weken. Een kleine subgroep kreeg de LD/SD dosering.

12 weken na de eerste kan worden gegeven. Sommige 
deelnemers aan de vier trials (zie kader rechts) vonden 
een effectiviteit van 73% na een eerste volledige dosis, 
dus hoger dan de eerder gepubliceerde 62% na twee 
volledige doses.389 

Door de tweede dosis later dan na drie weken te geven 
zou de effectiviteit zelfs beter zijn en, minstens zo 
belangrijk, zouden meer mensen snel kunnen worden 
gevaccineerd. Het  aantal patiënten met ernstige of 
dodelijke covid-19 zou daardoor wellicht sneller omlaag 
kunnen worden gebracht.  
  
Diverse wetenschappers hebben kritiek geuit omdat de 
onderliggende data nog niet bekend zijn gemaakt. 
Nederland koopt via een Europese verdeelsteutel 11,7 
miljoen doses.

8 december 2020
Op 8 december 2020 verscheen de peer-reviewed 
publicatie van de gecombineerde interim-analyse van 
vier lopende trials over de veiligheid en effectiviteit van 
het ChAdOx1 nCoV-19 vaccin in Groot-Britannië, Brazilië 
en Zuid-Afrika (Voysey et al 389).  

Vanaf dag 21 na de eerste dosis werden 10 personen 
met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, allen uit de 
controlegroep. Bij twee was de covid-19 ernstig waarvan 
er éen overleed. Er werden 175 ernstige bijwerkingen 
gemeld bij 168 proefpersonen.  84 zaten in de vaccin-
groep en 91 in de controlegroep. Drie bijwerkingen 
hadden mogelijk een relatie met de testdosis: éen in de 
ChAdOx1 nCoV-19-groep, éen in de controlegroep en 
éen waarvan de groep nog gecodeerd is.      

Conclusie
Omdat het AstraZeneca-vaccin DNA en geen mRNA 
bevat heeft het als voordeel dat het bewaard kan 
worden bij normale koelkast-temperatuur van 2-8 oC. 

De effectiviteit van twee standaarddoses is 62,1%, 
relatief laag in vergelijking met de vaccins van Moderna 
en Pfizer/BioNTech. De effectiviteit van de combinatie 
lage en standaarddosis is 90% en daarmee vergelijkbaar 
met die van Moderna en Pfizer/BioNTech. Deze 
90% is echter gebaseerd op een relatief klein aantal 
proefpersonen van 2.741 (vaccin: 1.367; placebo: 
1.374). AstraZeneca heeft aanvullend onderzoek 
aangekondigd maar dit zal vertraging opleveren bij de 
goedkeuring.

29 januari 2021
De EMA (European Medicines Agency) heeft het vaccin 
op 29 januari 2021 goedgekeurd voor personen vanaf 
18 jaar. De effectiviteit is 59,5% (95% CI 45,8-69,7)*.  De  
tweede vaccinatie werd gegeven tussen 28 en 84 dagen 
na de eerste. 

Er zijn onvoldoende data over de effectiviteit bij 
ouderen (>55 jaar) maar de EMA verwacht dat het ook 
bij hen effectief is. Over de veiligheid zijn voldoende 
data en de EMA adviseert dat het ook aan ouderen mag 
worden gegeven.

12 februari 2021
De Universiteit van Oxford maakte bekend een 
single-blind gerandomiseerde fase 2 trial met het 
ChAdOx1 nCoV-19 vaccin van AstraZeneca te starten 
bij kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Het doel is om de 
immuunrespons vast te stellen. 240 kinderen zullen 
het vaccin krijgen en 60 als controle een standaard 
meningitisvaccin.  

19 februari 2021
Voysey et al 467 analyseerden de data van de vier trials 
COV001, COV002, COV003 en COV005 (zie kader) 

De effectiviteit van het ChAdOx1 nCoV-19 vaccin na 22 
tot 90 dagen van een enkele dosis  was 76% (95% CI 
59,3-85,9).  In deze periode was er geen afname van 
de bescherming.  De hoeveelheid antistoffen bleef ook 
intact met een minimale afname op dag 90.

Bij de deelnemers die twee standaarddoses kregen, was 
de effectiviteit bij een interval van ≥12 weken 81,3%  
(95% CI 60,3-91,2) tegen 55,1% (95% CI 33,0-69,9) bij 
een interval <6 weken.  De antistofvorming was ruim 2x 
zo hoog bij het lange interval dan bij het korte interval.

Bij verlenging van het interval naar 3 maanden kunnen
dus in kortere tijd meer mensen beter worden 
beschermd. 

> 25 maart 2021 



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

5 - Vaccins

99

25 maart 2021
De Amerikaanse NIAID heeft zijn zorgen geuit over 
de interim-analyse van 22 maart 2021 van de trial 
(SN: 2/22/21) van AstraZeneca. In deze analyse werd 
aangegeven dat het vaccin 79% effectief was.  Dit getal 
was gebaseerd op 141 gevallen van covid-19 bij 32.449 
deelnemers aan de trial. Probleem was dat de gevallen 
slechts tot 17 februari 2021 waren opgenomen. Nadien 
zijn meer personen in de trial positief getest op het 
coronavirus. Bij de laatste analyse bleken dit er 49 meer 
te zijn, waardoor het totaal aantal covid-19-gevallen 
uitkwam op 190.  De effectiviteit na deze nieuwe analyse 
is 76% maar er zijn mogelijk nog 14 gevallen die nog 
moeten worden bevestigd. 
Opmerkelijk is dat voor deelnemers aan de trial van 65 
jaar en ouder, de effectiviteit in de nieuwe analyse juist 
hoger uitkwam: van 80% naar 85%.  
Het vaccin heeft een effectiviteit van 100% tegen 
ernstige/kritische covid-19 en ziekenhuisopname 
hiervoor. 

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/
azd1222-us-phase-iii-primary-analysis-confirms-safety-and-efficacy.html

Commentaar. Dit is het zoveelste gehannes met getallen 
door AstraZeneca. Het is de vraag of de voordelen van het 
AstraZeneca/Oxford vaccin t.o.v. de andere vaccins (met 
name de mRNA-vaccins) opwegen tegen de nadelen. 

Relatieve voordelen van het AstraZeneca/Oxford vaccin
-  lage prijs
-  gunstige bewaartemperatuur van 2-8oC

Relatieve nadelen van het AstraZeneca/Oxford vaccin
-  minder effectief dan de mRNA-vaccins
-  vermoedelijk zeldzame bijwerking van multipele   
 trombosen met trombopenie (bloedplaatjestekort) bij 
 vrouwen van 25-60 jaar (zie Bijlage 23)
-  onbetrouwbare levering van het vaccin 
-  bij herhaling gehannes met getallen over effectiviteit

Het is denkbaar dat de vraag naar dit vaccin sterk afneemt 
of zelfs stopt, m.n. in de Westerse wereld, vanaf het 
moment dat er voldoende andere vaccins zijn en/of een 
mogelijke relatie tussen het vaccin en de combinatie 
trombose/trombopenie zou worden bevestigd.  

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd1222-us-phase-iii-primary-analysis-confirms-safety-and-efficacy.html
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd1222-us-phase-iii-primary-analysis-confirms-safety-and-efficacy.html


J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

5 - Vaccins

100

Ad26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson)

Janssen Vaccines (Johnson & Johnson) maakt vaccins met 
geï�nactiveerd adenovirus serotype 26 (Ad26.COV2.S). 106  
Ze hebben 7 varianten gemaakt met kleine verschillen in 
genetische informatie van het SARS-CoV-2. 282 Hiermee 
werden 32 resusapen eenmalig gevaccineerd en 20 met 
placebo.  Antistofvorming kwam in week 2 op gang en 
was bij alle gevaccineerde apen aantoonbaar in week 
4.  Dit waren zowel RBD-bindende als neutraliserende 
antistoffen.  

Een van de vaccins, het AD26-S.PP (Ad26.COV2.S) 
met de genetische informatie van het volledige 
gestabiliseerde spike-eiwit, wekte de sterkste antistoffen 
op.  Bij 30 gevaccineerde apen was ook een reactie van 
T-lymfocyten aantoonbaar.  Na zes weken werden de 
apen besmet met SARS-CoV-2. Vaccin Ad26.COV2.S gaf 
volledige bescherming tegen covid-19 en de overige 
vaccins een gedeeltelijke bescherming maar geen van de 
gevaccineerde apen werd ernstig ziek.

Op 13 januari 2021 werden de resultaten gepubliceerd 
van de fase 1-2a trial bij 805 gezonde volwassenen van
18-55 jaar en van ≥65 jaar (Sadoff et al 422).  Ze kregen 
het Ad26.COV2.S vaccin in een dosis van 5x1010  virus-
deeltjes/ml (lage dosis), 1x1011 virusdeeltjes/ml (hoge 
dosis) of placebo in een schema met éen of twee doses. 
Neutraliserende en spike-bindende antistoffen werden
op dag 29 na de eerste dosis bij ≥90% van alle deel-
nemers gevonden en op dag 57 bij 100% met een 
verdere stijging van de titers onafhankelijk van de 
dosis van het vaccin en leeftijd. De titers bleven stabiel 
tot minstens dag 71.  Een tweede dosis gaf een verdere 
titerstijging met een factor 2,6-2,9. 
Op dag 14 werden reacties van CD4+ T-lymfocyten 
gevonden bij 76-83% van de personen van 18-55 jaar 
en bij 60-67% van hen ≥65 jaar. De reacties van CD8+ 
T-lymfocyten waren overall sterk maar zwakker bij de 
oudere groep. 

Fase 3 trial
Op 7 september 2020 is een gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3 studie 
gestart (genaamd ENSEMBLE) naar de effectiviteit 
en veiligheid van het Ad26. COV2.S vaccin voor de 
preventie van covid-19 door SARS-CoV-2 bij tot 60.000 
volwassenen vanaf 18 jaar (clinicaltrials.gov). De 
deelnemers krijgen een eenmalige injectie in de spier 
met het  Ad26.COV2.S vaccin met 5x1010  virus-deeltjes/
ml.  De studie zal 2,1 jaar duren.
De verwachting is dat in de VS het vaccin eind januari 
2021 zal worden goedgekeurd voor emergency use.  

Fase 3 trial met booster na 8 weken
In november 2020 is er ook een studie gestart met Ad26.
COV2.S waarbij 30.000 proefpersonen na acht weken 
een tweede injectie krijgen.  Het is een dubbelblinde, 
gerandomiseerde placebo-gecontroleerde fase 3 studie 
(ENSEMBLE 2; NCT04614948).  Het dubbelblinde deel 

van de studie duurt 60 weken waarna de proefpersonen 
nog een jaar zullen worden vervolgd.

29 januari 2021
 Johnson & Johnson heeft bekendgemaakt dat de 
effectiviteit van hun vaccin gemiddeld 66% is. In Zuid-
Afrika was dit 57% en in de VS 72%.  Dit is beduidend 
lager dan de effectiviteit van de mRNA vaccins van 
Pfizer/BionTech en Moderna die boven de 90% liggen.
Het vaccin gaf 85% bescherming tegen ernstige 
covid-19. Van de proefpersonen die toch nog covid-19 
kregen, overleed er niemand en werd niemand in het 
ziekenhuis opgenomen. 
Tegenover de lagere effectiviteit staat dat er maar 
éen vaccinatie hoeft te worden gegeven en dat het in 
normale koelkasten kan worden bewaard. 

16 februari 2021
De EMA is de beoordeling gestart voor een voorwaar-
delijke goedkeuring van het vaccin. 
  
26 februari 2021 
De FDA heeft geadviseerd het vaccin toe te laten op de 
Amerikaanse markt voor mensen vanaf 18 jaar. 

11 maart 2021 
De CHMP (human medicines committee) van de EMA 
heeft unaniem geadviseerd het vaccin van Janssen/
Johnson & Johnson een conditional marketing 
authorisation te verlenen. De EC verwacht dat het vaccin 
vanaf april 2021 in de EU zal worden geleverd.

Ad5 (Cansino)

CanSino Biologics uit China heeft een recombinant 
verzwakt adenovirus type 5 vector (Ad5) met het spike-
eiwit van SARS-CoV-2, ontwikkeld.176 Een fase I trial bij 
108 personen tussen 18-60 jaar met drie sterktes van 
het vaccin is afgesloten. Het vaccin gaf binnen 14 dagen 
virus-specifieke antistoffen en T-lymfocyten.  Een fase 2 
trial is gestart. 

"Klassieke" vaccins tegen mRNA-vaccins 
[ toegevoegd vanaf 30 januari 2021]

Commentaar. Er tekent een trend af dat "klassieke" 
vaccins met een adenovirus als vector voor de genetische 
informatie van het spike-eiwit van het SARS-CoV-2 
virus (AstraZeneca/Universiteit van Oxford, Janssen/
Johnson & Johnson) veel minder effectief zijn (57-72%) 
dan de vaccins op basis van mRNA van het spike-eiwit 
(90-95%) in liquid nano particles. Een uitzondering op 
dit moment is het Russische vaccin Sputnik V met een 
effectiviteit van 91,6%. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722%3Fterm%3DJanssen%2Bvaccine%26cond%3DCovid19%26draw%3D2%26rank%3D1
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Adjuvanted recombinant protein-based vaccins 

De naam adjuvanted recombinant protein-based vaccins 
wijst op een aantal verschillende eigenschappen van 
het vaccin.  Adjuvanted betekent dat er een adjuvans 
aan wordt toegevoegd om de immunologische reactie
tegen het vaccin en daarmee de effectiviteit te 
versterken. Dit is een veel gebruikte methode die 
o.a. bij de DKTP- Hib-hepB, DKTP, DTP, Pneu, HPV 
en HepB vaccins wordt toegepast door toevoeging 
van aluminiumverbindingen (aluminiumfosfaat en 
aluminiumhydroxide).  Recombinant proteins zijn 
eiwitten die worden gemaakt in cellen (bijv. bacteriën 
of gist) waarin, al dan niet aangepast, DNA dat 
codeert voor het gewenste eiwit is ingebracht. In het 
laboratorium kunnen deze cellen grote hoeveelheden 
van het gewenste eiwit produceren. Deze techniek 
wordt al vele jaren met succes toegepast bij de 
productie van veel geneesmiddelen (vaak biologicals 
genoemd) zoals Epo, insuline, groeihormoon, TNF-α-
blokkers en vele andere. 
De meeste protein-based vaccins voor covid-19 
gebruiken recombinant spike-eiwit of delen ervan.  

Sanofi/GSK
Op 11 december 2020 werd bekend dat de fase 
1/2 trial met het adjuvanted recombinant protein-
based vaccin van Sanofi/GSK is uitgevoerd met een 
te lage dosis van het vaccin. Bij personen van 18-49 
jaar werden er weliswaar adequate hoeveelheden 
neutraliserende antistoffen opgewekt, maar bij 
personen van 60 jaar en ouder was de hoeveelheid 
neutraliserende antistoffen minder dan bij personen 
die waren hersteld van Covid-19. 
Een aangepast vaccin bleek recent bij apen longschade  
te voorkomen en een snelle klaring van het virus te 
geven.  

Sanofi/GSK beseft dat nu er éen of meer goedgekeurde 
vaccins (in aantocht) zijn, een placebo-gecontroleerde 
trial een probleem wordt. Ze heeft daarom de FDA 
voorgesteld om in de fase 2b trial de controlegroep 
i.p.v. placebo een al goedgekeurd vaccin te geven zoals 
van Pfizer/BioNTech of Moderna.  Alles zal afhangen 
of hun aangepaste vaccin ook een effectiviteit van zo'n 
95% zal behalen. Een voordeel van het vaccin van 
Sanofi/GSK in vergelijking met dat van Pfizer/BioNTech 
of Moderna is dat het bewaard en verspreid kan 
worden bij normale koelkasttemperatuur. 

Sanofi/GSK	ontwikkelt ook een tweede vaccin, dat 
evenals dat van Pfizer/BioNTech en Moderna een 
mRNA vaccin is. De klinische trials hiermee zijn nog 
niet gestart.

Gam-COVID-Vac (Spoetnik V )

Russische onderzoekers  hebben twee vaccins ontwik-
keld op basis van recombinant adenovirussen type 26 
(rAd26) en type 5 (rAd5). Deze fungeren als vector voor 
de genetische gemodificeerde informatie van het volle-
dige spike-eiwit van SARS-CoV-2 in de vorm van dub-
belstrengs-DNA. 317   In twee open, niet-random  fase 1/2 
trials werden 76 gezonde mannen en vrouwen van 18-60 
jaar gerecruteerd. In fase 1 kregen ze een dosis rAd26 
of rAd5 toegediend en werd de veiligheid van de vac-
cins 28 dagen gevolgd.  Fase 2 startte vijf of meer dagen 
later.  Een prik met rAd26-S werd gegeven op dag 0 en 
met rAd5-S op dag 21. Specifieke antistofvorming werd 
gemeten op dag 0, 14, 21, 28 en 42. Er werd gekeken naar 
de reacties van T-lymfocyten, interferon-g en naar SARS-
CoV-2 neutraliserende antistoffen.
Logunov et al 317  publiceerde op 4 september 2020 de 
resultaten in The Lancet.  Beide vaccins waren veilig en 
bijwerkingen waren mild.  Het vaccin gaf een sterke anti-
stofvorming en reactie van de T-lymfocyten.  

Fase 3 trial 
[toegevoegd 3 februari 2021]
Op 2 februari 2021 publiceerden Logunov et al 446  hun 
fase 3 trial. Er werden 21.997  personen van 18 jaar of 
ouder gerecruteerd waaronder 2.144 > 60 jaar.  16.501 
kregen het vaccin en 5.476 placebo.  De eerste vaccinatie 
was met rAd26 en de tweede na 21 dagen met rAd5. 
Alleen personen die precies volgens het protocol waren 
gevaccineerd werden geëvalueerd. Gerekend vanaf de 
dag van de tweede vaccinatie, kregen van de 14.964 
personen in de vaccingroep er 16 (0,1%) covid-19 en 
van de 4.902 in de placebogroep 62 (1,3%).
De effectiviteit van het vaccin is daarmee 91,6% (95% 
CI 85,6-95,2). De effectiviteit bij personen >60 jaar was 
91,8%.  In de vaccingroep hadden er 45 (0,3%) en in 
de placebo-groep 23 (0,4%) personen ernstige bijwer-
kingen. Deze stonden volgens een onafhankelijke data 
monitoring commissie niet in verband met de vaccinatie. 
Tijdens de studie overleden 4 personen: 3 (<0,1%) in de 
vaccin-groep en 1 (<0,1%) in de placebogroep. Ook hier 
was geen verband met de vaccinatie.  

Commentaar 3 februari 2021. Gam-COVID-Vac is effectiever 
dan andere vaccins tot nu toe waarbij adenovirus als vector 
is gebruikt. Mogelijk komt dat doordat de tweede vaccinatie 
met een ander adenovirus gebeurde. Hierdoor is de kans 
van een afweerreactie tegen de adenovirus-vector zelf  - 
met minder effectiviteit van het vaccin als gevolg - kleiner.

Er is onderzoek gestart naar een schema met éen 
vaccinatie. 
Rusland heeft 100 miljoens vaccins aangeboden aan 
Europa. 
Op 4 maart 2020 is de EMA een rolling review gestart 
met het Gam-COVID-Vac (Spoetnik-V of "Russische" 
vaccin). 
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NVX-CoV2373 (Nuvaxovid) van Novavax

Het NVX-CoV2373 vaccin wordt gemaakt door eerst 
een gemodificerd spike-gen als DNA in een baculovirus 
aan te brengen waarmee vervolgens cellen van een mot 
(nachtvlinder) worden geï�nfecteerd (zie kader).  Deze 
cellen maken nu spike-eiwitten en drie hiervan vormen 
een spike zoals op het oppervlak van het coronavi-
rus (fig. 5.2). De spikes worden daarna bevestigd aan 
nanopartikels. De zo ontstane structuren lijken erg op 
coronavirussen (fig. 5.3). 

Figuur 5.3 Schema van het vaccin NVX-CoV2373. Het 
met biotechnologie gemaakte gestabiliseerde spike-eiwit 
[A] wordt gekoppeld aan nanopartikels [B]. Saponine 
[C], een gezuiverd plantaardige stof, wordt als adjuvans 
toegevoegd. Na inspuiting in een spier wordt een sterke 
humorale en cellulaire reactie opgewekt tegen het spike-
eiwit. 
Bron: Wadman 420

A.

C.

B.

Het vaccin bevat het adjuvans MatrixM om de im-
munologische reactie te versterken. Dit adjuvans, een 
saponine, wordt gemaakt uit de boom Quillaja sapona-
ria (zeepschorsboom).

In dierproeven bleek het vaccin zeer effectief te zijn om 
vermenigvuldiging van het virus bij de passage in de 
neus te voorkómen. 
Drie fase 3 trials (PREVENT-19; NCT04611802) 
startten eind 2020/begin 2021 in de VS, Mexico en 
UK.  Er worden twee inentingen gegeven met drie 
weken ertussen.  De trials worden gesponsord door 

de NIAID (National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases) en BARDA (Biomedical Advanced Research 
and Development Authority). 

De Europese Commissie heeft eind 2020 besprekingen 
gevoerd met Novavax over de levering van 100 miljoen 
doses met een optie op nog eens 100 miljoen. Voor 
Nederland is dat 3,9 tot 7,8 miljoen vaccins. Het is nog 
niet duidelijk wanneer ze geleverd kunnen worden 
maar dat zal waarschijnlijk op zijn vroegst pas in de 
tweede helft van 2021 zijn. 
Het vaccin kan worden bewaard en vervoerd bij 
koelkasttemperatuur van 2-8 oC. 

Op 1 februari 2021 werden de interimresultaten van 
de fase 3 trial van het vaccin van Novavax in de British 
Medical Journal bekendgemaakt (Mahase 447). 
NVX-CoV2373 heeft een effectiviteit van 95,6% tegen 
het oorspronkelijke SARS-CoV-2. 
Voorlopige resultaten geven aan dat de effectiviteit 
tegen de "Britse variant" variant (B.1.1.7, alpha) 85,6% 
en tegen de "Zuid-Afrikaanse variant" (B.1.351, bèta) 
60% is.  In het VK deden meer dan 15.000 personen 
mee aan de trial, in de leeftijd van 18 tot 84 jaar 
waarvan 27% ouder dan 65 jaar was.  Dat betekent dat 
het bij ouderen ook werkt.

[toegevoegd 27 december 2021]
Dunkle et al 568 publiceerden op 15 december 2021 de 
resultaten van hun fase 3 trial in de VS en Mexico in de 
eerste helft van 2021 om de effectiviteit en veiligheid 
te bepalen van het NVX-CoV2373 bij personen van 
18 jaar en ouder die geen SARS-CoV-2 hadden gehad. 
De deelnemerfs werden random toegewezen in de 
verhouding 2:1 om twee doses met 21 dagen tussentijd 
van resp. NVX-CoV2373 of placebo  te krijgen. 
In totaal kregen 29.582 personen tenminste éen dosis: 
19.714 het vaccin en 9.868 placebo. In de 3 maanden 
hierna werden 77 gevallen van covid-19 genoteerd, 
waarvan er 14 het vaccin hadden gekregen en 63 

Figuur 5.2 Een moth-cel wordt besmet met baculovirus 
met de genetische code van het spike-eiwit en maakt dan 
spike-eiwitten waarvan er 3 combineren tot een spike. De 
spikes worden daarna bevestigd aan nanopartikels. De zo 
ontstane structuren lijken erg op coronavirussen.  
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/novavax-covid-19-vaccine.html

DNA

2: baculovirus
besmet de 
moth-cel

8: spike

6: spike
eiwit

moth-cel

1: baculovirus 
met spike-DNA

9: spike op
moth-cel

4: mRNA3: DNA 5: uitlezen 
van mRNA

7: 3 spike
eiwitten 

combineren

Moth-cellen

Moth-cellen zijn cellen van een insect (mot,  nacht-
vlinder) die in de biotechnologie o.a. worden gebruikt 
om recombinant eiwitten te maken.  De genetische 
informatie van de te vormen eiwitten wordt eerst in 
baculovirussen aangebracht. De moth-cellen worden 
hierna met deze baculovirussen besmet en maken de 
gewenste eiwitten. 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/novavax-covid-19-vaccine.html
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placebo.  De effectiviteit van het vaccin was daarmee 
90,4% (95% CI 82,9-94,6). 
Tien personen kregen matig-ernstige en vier ernstige 
ziekte, allen in de placebo-groep. De effectiviteit van 
het vaccin tegen matige/ernstige ziekte was daarmee 
100% (95% CI 87,0-100). 89% van de besmettingen 
waren met de alphavariant B.1.1.7.
Milde tot matige bijwerkingen kwamen vaker voor 
in de vaccin-groep en vaker bij de tweede dan bij de 
eerste dosis. 

Goedkeuring door de EMA 
[laatste aanvulling 21 december 2021]
De EMA was op 3 februari 2021 een rolling review 
gestart met NVX-CoV2373. 
Op 20 december 2021 heeft de EC besloten het middel 
toe laten op de Europese markt voor personen vanaf 
18 jaar, na een positieve aanbeveling van de EMA. De 
merknaam is Nuvaxovid. 
De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS 
vervolgens geadviseerd het middel beschikbaar te 
maken voor volwassenen die niet met een mRNA-
vaccin wilden worden gevaccineerd.  
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mRNA-vaccins

mRNA-vaccins zijn relatief nieuw. Hierbij wordt de ge-
netische code ingespoten van het eiwit dat het lichaam 
moet gaan maken en waarop het moet reageren o.a. 
door het maken van neutraliserende antistoffen waar-
door immuniteit ontstaat (fig 5.4).  

Diverse bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van  
mRNA-vaccins tegen verschillende relevante eiwitten 
van het virus, vnl. domeinen van het spike-eiwit. Voor 
Nederland relevante vaccins van deze bedrijven zijn:
- Spikevax (mRNA-1273) van Moderna
- Comirnaty  (BNT162b2) van Pfizer/BioNTech
- CVnCoV van CureVac/Bayer

Zie een video van de EMA over mRNA-vaccins: 
mRNA-vaccins: wat zit erin?

Spikevax (mRNA-1273, Moderna)

In maart 2020 zijn de eerste proeven op mensen (Fase 
I klinische trial) gestart met het RNA-vaccin mRNA-
1273152 dat in 2021 de merknaam Spikevax kreeg.  
Het mRNA heeft een kapsel van lipide nanopartikels 

Op 16 november 2020 maakte Moderna de resultaten van 
een interim-analyse bekend. Van de 30.000 vrijwilligers 
kreeg de helft met een tussentijd van 28 dagen twee doses 
van het vaccin  en de andere helft van het placebo.  
Er waren 95 gevallen van covid-19:  90 in de placebogroep 
waarvan 11 ernstig, en 5 in de vaccingroep. De effectiviteit 
van het vaccin was 94,5%. 
Het vaccin kan bij -4o C worden bewaard en blijft 30 dagen 
werkzaam bij normale koelkasttemperatuur.

Figuur 5.4  Schematische voorstelling van de werking van mRNA-vaccins. Het vaccin
(lipid nanopartikel met mRNA dat codeert voor spike-eiwit) [1] wordt door dendritische 
cellen opgenomen [2]. De ribosomen lezen het mRNA uit, maken de spike-eiwitten [3] en 
vernietigen het mRNA. De gemaakte spike-eiwitten worden bewerkt door proteasomen 
[4] en gekoppeld aan klasse I of II MHC-moleculen [5] waarna deze complexen naar de 
buitenkant van de cel worden gebracht [6]. Deze nu geactiveerde dendritische cellen 
migreren naar lymfeklieren waar het spike-eiwit aan lymfocyten wordt gepresenteerd. Dit 
leidt	tot	specifieke	cytotoxische	CD8+	T-lymfocyten	[7],	CD4+	helper-T-lymfocyten	[8]	en	
B-lymfocyten. De B-lymfocyten rijpen m.b.v. helper-T-cellen uit tot plasmacellen en maken 
antistoffen tegen spike-eiwit. Cytotoxische T-cellen kunnen met SARS-CoV-2-geïnfecteerde 
cellen aan het spike-eiwit herkennen en doden.   
Bron: wikipedia 411 
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(LNP) en codeert voor het spike-eiwit. De studies 
worden geleid door Moderna en het Vaccine Research 
Center (VRC) van de National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID) in de VS. 
Mensen die het vaccin toegediend kregen, maakten net 
zoveel of zelfs meer antistoffen tegen het virus als met 
SARS-CoV-2 geï�nfecteerde mensen.153 De antistoffen 
konden het virus neutraliseren.  
De FDA (VS) heeft het mRNA-1273 vaccin op 18 
december 2020 goedgekeurd.

Op 6 januari 2021 heeft de EC op advies van de EMA het 
vaccin goedgekeurd voor personen vanaf 18 jaar.  Op 23 
juli 2021 heeft de EMA goedkeuring geadviseerd voor 
personen van 12-17 jaar. Volgens de productinformatie 
van de EMA is de effectiviteit van het vaccin 14 dagen na 
de tweede vaccinatie 93,6% (95% CI 88,5 - 96,4). 

Effectiviteit van het Moderna-vaccin tegen 
Britse en Zuid-Afrikaanse mutanten
Op 25 januari 2021 maakte Moderna de 
resultaten bekend van in vitro neutralisatie-
studies tegen de Britse variant B.1.1.7 en de 
Zuid-Afrikaanse variant B.1.351 (501Y.V2) 
met sera van acht personen en 24 resusapen 
die waren gevaccineerd met het Moderna-
vaccin. 435 
De neutralisatie-titers tegen B.1.1.7 waren

 vergelijkbaar met die tegen eerdere 
varianten. Die tegen B.1.351 waren zes keer 
lager dan tegen eerdere varianten maar 
nog steeds boven de grens waarvan wordt 
aangenomen dat ze beschermen. 
De studies werden gedaan in samenwerking 
met de VRC (Vaccine Research Center) van 
het NIAID (National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases), onderdeel van de NIH 
(National Institutes of Health).  

> Bivalent boostervaccin

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20210122-mrna-vaccines-what-gets-injected-into-my-body-all-official-eu-language-versions/129401-mrna-vaccins-wat-zit-erin-dutch-version-20210121
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21 december 2020. 
Het EMA en de Europese Commissie hebben het vaccin 
van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor personen 
van 16 jaar en ouder.  De merknaam van dit vaccin is 
Comirnaty .

Volgens de productinformatie van de EMA is de 
effectiviteit van het vaccin zeven dagen na de tweede 
vaccinatie 94,6% (95% CI 89,9 - 97,3).  Voor personen 
van 65-74 jaar is dat 92,9% (95% CI 53,1 - 99,8).

BNT162b2 en de Britse variant B.1.1.7
Muik et al 470 testten de sera van 40 deelnemers die in  
de Duitse fase 1/2 waren gevaccineerd met het vaccin 
BNT162b2 op neutraliserende antistoffen tegen de 
Britse variant B.1.1.7. Tegen de Britse variant waren 
de titers ongeveer 20% lager, een vermindering die als 
niet relevant wordt beschouwd voor de neutraliserende 
eigenschappen van de antistoffen. De onderzoekers 
concluderen dat het vaccin BNT162b2 ook beschermt 
tegen de Britse mutant.  

31 maart 2021
Bij een klinische trial bij 2.260 kinderen (vaccingroep 
n=1.131; placebogroep n=1.129) van 12 t/m 15 jaar 
waren er geen symptomatische infecties of ernstige 
bijwerkingen.  In de placebogroep waren er 18 gevallen 
van covid-19. De effectiviteit in deze relatief kleine trial 
is hiermee 100%.  
Op 3 mei 2021 is de EMA gestart met de beoordeling van 
het gebruik van het vaccin BNT162b2 (Comirnaty) bij 
jongeren van 12-15 jaar.
Pfizer and BioNTech press release
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-
19-vaccine-comirnaty-young-people-aged-12-15

5 mei 2021
Op 5 mei 2021 publiceerde Abu-Raddad et al 501 de 
resultaten van hun studie naar de bescherming door 
vaccinatie in Qatar met het vaccin BNT162b2 van Pfizer/
BioNTech tegen infectie en tegen ernstige ziekte.  
Qatar begon een grootscheepse immunisatiecampagne 
op 21 december 2020.  Medio januari 2021 was er een 
toename van infecties met de (Britse) variant B.1.1.7 

Figuur 5.5 Model van een lipid nanopartikel met mRNA. 
PEG:	polyethyleenglycol.	Zie	ook	fig.	5.2.
Bron: Zatsepin et al 410 

Comirnaty (BNT162b2,  Pfizer/BioNTech)

BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) en
Pfizer hebben een aantal vaccins getest met unieke 
combinaties van mRNA en spike-eiwitten van het SARS-
CoV-2.  Eén van deze vaccins, het BNT162b2 (merknaam 
Comirnaty) is gericht tegen het complete spike-eiwit.
Het mRNA heeft hierbij een kapsel van lipide nano-
partikels (LNP) en codeert voor het spike-eiwit (fig. 5.5). 
In een fase 1 trial werd het  vaccin goed verdragen en 
waren er geen ernstige bijwerkingen. 376  

In de fase 3 studie waren op 9 november 2020 43.538 
mensen opgenomen waarvan er 38.955 hun tweede 
dosis (3 weken na de eerste) hebben gekregen.  Er is 
berekend dat het effect van de vaccinatie statistisch kan 
worden vastgesteld als er in de hele groep 164 gevallen 
van covid-19 zijn bevestigd.
Het vaccin wekt de vorming op van neutraliserende 
antistoffen en T-lymfocyten tegen het spike-eiwit van 
het SARS-CoV-2. 

7 oktober 2020
Op 7 oktober 2020 is de EMA begonnen met een 
doorlopende beoordeling van het BNT162b2-vaccin. 
De vooruitzichten van dit vaccin zijn goed en de 
kans bestaat dat het nog in december 2020 wordt 
goedgekeurd. Via een Europese verdeelsleutel zou 
Nederland 7,8 miljoen doses kopen. Het is niet 
bekend wanneer de eerste vaccins in Nederland echt 
beschikbaar zijn.

12 november 2020. 
Het RIVM verwacht dat er een jaar (!) nodig zal zijn om 
iedereen in Nederland te vaccineren (NOS-journaal 12 
november 2020).  

2 december 2020
In Groot-Brittannië werd het vaccin van Pfizer/
BioNTech op 2 december 2020 via een Emergency Use 
Authorization (noodprocedure) goedgekeurd. 

8 december 2020. 
Op 8 december 2020 kreeg in de UK de eerste persoon 
in het kader van het vaccinatieprogramma het Pfizer/
BioNTech-vaccin gevolgd door o.a. medewerkers van 
de NHS (Nationa Health Service).  
Twee medewerkers van de NHS kregen kort nadat ze 
waren gevaccineerd een anafylactoïde reactie. Beiden 
hadden al eerder ernstige allergische reacties gehad 
waarvoor ze een adrenaline auto-injector (bijv. een 
Epipen) bij zich droegen. Na behandeling zijn beiden 
hersteld.  
Details over allergische reacties in de Pfizer/
BioNTech studie zijn op 8 december 2020 vrijgegeven. 
Ze kwamen in de vaccingroep voor bij 0,63% en in de 
placebogroep bij 0,51%. 
Zie ook verder: mRNA-vaccins en allergische reacties

https://www.businesswire.com/news/home/20210331005503/en/Pfizer-BioNTech-Announce-Positive-Topline-Results-of-Pivotal-COVID-19-Vaccine-Study-in-Adolescents%3Futm_source%3DNature%2BBriefing%26utm_campaign%3D176c2da4b0-briefing-dy-20210331%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c9dfd39373-176c2da4b0-45465922
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-young-people-aged-12-15
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-young-people-aged-12-15
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en vanaf medio februari 2021 met de (Zuid-Afrikaanse) 
variant B.1.351. Na 7 maart 2021 waren bijna alle 
gevallen van covid-19 veroorzaakt door een van beide 
varianten. 
Op 31 maart 2021 hadden 385.853 personen minstens 
éen dosis van het vaccin gekregen en 265.410 waren 
volledig gevaccineerd. 

Uit de resultaten (tabel 5.2) blijkt dat het vaccin van 
Pfizer/BioNTech	twee weken na de tweede dosis 
voor resp. 89,5 en 75% beschermt tegen infectie met 
de Britse en Zuid-Afrikaanse variant en voor beide 
varianten voor 100% tegen ernstige ziekte.

28 mei 2021
De EMA heeft op 28 mei 2021 geadviseerd de indicatie 
van Comirnaty uit te breiden met de leeftijdsgroep 
12-15 jaar.   
De effectiviteit van Comirnaty werd berekend in een 
dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie bij 1.983 
kinderen van 12-15 jaar die geen tekenen hadden van 
een eerdere infectie.  Van de 1.005 kinderen die het 
vaccin kregen, kreeg niemand covid-19. Van de 978 
kinderen die het placebo hadden gehad, kregen er 16 
covid-19.  Op basis van deze getallen is de effectiviteit 
van het vaccin 100% maar kan in werkelijkheid liggen 
tussen de 75 en 100%.   
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-
children-aged-12-15-eu

Bescherming tegen infectie met SARS-CoV-2
[toegevoegd 3 augustus 2021]

Butt et al 524 onderzochten 54.360 personen (mediane 
leeftijd 61 jaar ; 83,6% mannen; 62% blank) die een 
positieve test hadden voor SARS-CoV-2 en eenzelfde 
aantal gematchte personen die een negatieve test 
hadden.  

Van de personen met een positieve test waren er 9.800 
(18,0%) gevaccineerd met een mRNA-vaccin (Pfizer/
BioNTech of Moderna) en met een negatieve test waren 
dit er 17.825 (32,8%). 

 bescherming door het pfizer/biontech- vaccin (%)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 dosis 2 doses
 ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------
VARIANT INFECTIEA   ERNSTIGE ZIEKTEB INFECTIEA ERNSTIGE ZIEKTEB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.1.1.7 (Britse) 29,5 (22,9-35,5) 54,1 (26,1-71,9) 89,5 (85,9-92,3) 100 (81,7-100,0)
B.1.351 (Z-Afrikaanse) 16,9 (10,4-23,0)    0,0  (0,0-19,0) 75,0 (70,5-78,9) 100 (73,7-100,0)
alle SARS-CoV-2  - 39,4 (24,0-51,8) - 97,4 (92,2-99,5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tussen haakjes het 95% betrouwbaarheidsinterval 
A: met PCR bevestigde infectie met de betreffende variant
B: ernstige, kritische of fatale ziekte door de betreffende variant

Tabel 5.2 Bescherming door het  vaccin BNT162b2 van Pfizer/BionTech	tegen	de	(Britse)	variant	
B.1.1.7, de (Zuid-Afrikaanse) variant B.1.351 en resterende SARS-CoV-2 varianten in Qatar na éen of 
twee inentingen met het vaccin, onderverdeeld in bescherming tegen infectie en tegen ernstige ziekte.

De effectiviteit van de vaccins zeven of meer dagen na de 
tweede dosis was 97,1% (95% CI: 96,6-97,5%) . 
Voor het vaccin van Pfizer/BioNTech was dit 96,2% 
(95% CI: 95,5-96,9) en voor dat van Moderna 98,2% 
(95% CI: 97,5-98,6).

De onderzoekers concluderen dat de onderzochte 
mRNA -vaccins een hoge mate van bescherming bieden 
tegen infectie met het SARS-CoV-2.  

Commentaar. Eerder onderzoek had al overtuigend 
aangetoond dat de mRNA-vaccins een hoge mate van 
bescherming bieden tegen de ziekte covid-19 en tegen 
ernstige vormen ervan. Dit onderzoek toont aan dat de 
vaccins ook beschermen tegen een infectie met het virus.   

[toegevoegd 5 november 2021]
Santacatterina et al 541  keken naar het aantal bewezen 
infecties met SARS-CoV-2 bij 14.937 personen die 
minstens één dosis hadden gehad van het BNT162b2 
(Pfizer/BioNTech) of mRNA-1273 (Moderna) vaccin in 
vergelijking met 6.482 controlepersonen die niet waren 
gevaccineerd.   
Bij niet-gevaccineerde personen was er een vrijwel 
rechtlijnige toename van het percentage infecties, 
na 16 weken  was dit opgelopen tot ruim 5%.  Bij de 
gevaccineerden was dit minder dan 0,5%.  

Commentaar. Gevaccineerden hadden minstens één prik 
gekregen met een van de mRNA-vaccins en waren dus 
niet allemaal volledig gevaccineerd. Santacatterina et al 541  
hebben hun gegevens als ingezonden brief gepubliceerd  
zonder informatie over hoeveel personen één (onvolledige 
vaccinatie) en hoeveel personen twee prikken (volledige 
vaccinatie) hadden gehad. Het is van belang te weten of de 
gevaccineerde personen die een infectie opliepen al dan 
niet volledig waren gevaccineerd. 

 > Vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu 
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu 
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Vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar
 [toegevoegd 20 november 2021]

Walter et al 547 hebben eerst een fase 1 studie gedaan 
met het BNT162b2-vaccin (Pfizer/BioNTech)	om de 
geschikte dosis voor kinderen van 5-11 jaar vast te 
stellen. Deze was 10 mg per dosis (voor 12 jaar en ouder 
is dat 30 mg).
In de fase 2/3 trial kregen 1.517 kinderen het vaccin 
en 751 placebo at random met 21 dagen tussen de 
beide prikken. Een maand na de tweede prik was de 
titer van neutraliserende antistoffen tegen SARS-CoV-2 
vergelijkbaar met die bij 16 tot 25-jarigen.
Er waren geen ernstige bijwerkingen. 
Covid-19 na 7 of meer dagen na de tweede dosis werd 
gemeld bij 3 van de 1.517 kinderen die het vaccin 
hadden gekregen en bij 16 van de 751 die placebo 
hadden gekregen. De effectiviteit van het vaccin was 
daarmee 90,7% (95% CI 67,4-98,3) en het verschil met 
placebo is duidelijk te zien in fig
De onderzoekers concluderen dat twee doses van 10 
mg  van het BNT162b2-vaccin (Pfizer/BioNTech) veilig, 
immunogeen en effectief is bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Figuur 5.7 Op de verticale as het totale percentage 
covid-19-infecties in relatie tot het aantal dagen vanaf 
de eerste prik met resp. placebo (blauw) of het vaccin 
BNT162b2	(Pfizer/BioNTech,	rood)	bij	kinderen	van	
5-11 jaar.
Walter et al 547

Commentaar. 
[toegevoegd 23 november 2021]

Is het belangrijk om kinderen te vaccineren?
Momenteel worden kinderen van 5-12 jaar massaal 
besmet. De oorzaak is dat deze groep niet is gevaccineerd 
maar wel op scholen nauwe onderlinge contacten heeft.  
Als het over het vaccineren van kinderen gaat, hoor je in de 
media steeds slechts twee aspecten:
1.  Is het belangrijk voor de kinderen zelf? 
 Deze vraag wordt meestal ontkennend beantwoord
 met als argument dat covid-19 bij kinderen een 
 onschuldige ziekte is. Hoewel er in Nederland enkele,
 mogelijk 3, kinderen door covid-19 zijn overleden,   
 is dit in het algemeen juist.
2. Is het belangrijk voor de ouders en grootouders van de  
 kinderen?
 Meestal hoor je dat het vooral voor de grootouders 
 gunstig zou zijn. De kans dat kinderen dan hun groot- 
 ouders besmetten, neemt daarmee flink af. Vaak wordt 
 daar aan toegevoegd dat het niet ethisch is om 
 kinderen te vaccineren om de kans te verkleinen dat ze 
 hun grootouders besmetten. Ethiek is echter geen   
 exacte wetenschap maar subjectief en rekbaar.
 De meeste positieve coronatests (ruin 32.000) werden  
 afgelopen week afgenomen bij 5-14 jarigen en 35-44 
 jarigen. Het gaat vooral om schoolgaande kinderen en 
 hun ouders (RIVM).

Een aspect wat je niet hoort, is dat de kans op mutaties van 
SARS-CoV-2 toeneemt met het aantal besmettingen. Meer 
besmettingen = meer mutaties. De meeste mutaties zijn 
onschuldig maar de kans op gevaarlijke mutaties neemt toe 
met het aantal mutaties.  
Als er nu een gevaarlijke mutant zou ontstaan 
waar de huidige vaccins niet of nauwelijks tegen 
beschermen, is de ramp niet te overzien voor de 
gehele bevolking, inclusief  kinderen.

Conclusie.  Om het ontstaan van gevaarlijke mutanten 
van SARS-CoV-2 zo klein mogelijk te maken, is het van 
essentieel belang om het aantal besmettingen - nu zo'n 
23.000 per dag - drastisch te verkleinen. De hamvraag is 
hoe dit kan worden bereikt zonder een volledige lockdown. 
Omdat kinderen van 5-14 jaar op dit moment de grootste 
groep met positieve testen is, die ook hun ouders weer 
besmetten, zou het logisch zijn om gericht voor die groep
maatregelen te nemen. Te denken valt aan het sluiten van 
de basisscholen of vaccinatie mogelijk maken. De CDC 
beveelt vaccinatie aan voor iedereen van 5 jaar en ouder. 

EMA advies over kinderen van 5-11 jaar
[toegevoegd 25 november 2021]

Op 25 november 2021 heeft de EMA geadviseerd om 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) goed te keuren voor 
kinderen van 5-11 jaar. De dosis is twee keer 10 µg met 
3 weken tussentijd i.p.v. de 30 µg voor personen vanaf 
12 jaar. Op dezelfde dag heeft het College ter Beoordeling 
Geneesmiddelen (CBG) een positief advies uitgebracht. 
De Gezondheidsraad moet nu een advies uitbrengen over 
welke kinderen van 5-11 jaar het vaccin kunnen krijgen. 
Daarna neemt de minister van VWS een besluit, waarna 
de GGD ............. 

CDC Media Statement November 26, 2021
[toegevoegd 27 november 2021]
We know what it takes to prevent the spread of covid-19. CDC 
recommends people follow prevention strategies such as wear-
ing a mask in public indoor settings in areas of substantial or high 
community transmission, washing your hands frequently, and 
physically distancing from others. CDC also recommends that 
everyone 5 years and older protect themselves from covid-19 
by getting fully vaccinated. CDC encourages a covid-19 vaccine 
booster dose for those who are eligible.
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CVnCoV (CureVac/Bayer)
[toegevoegd 7 januari 2021]

CVnCoV is een mRNA-vaccin dat wordt ontwikkeld 
door de bedrijven CureVac en Bayer. Het mRNA is 
evenals bij ander vaccins van dit type, ingekapseld
in LNP (lipid nanopartikels) en bevat evenals de 
vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna PEG 
(polyethyleenglycol), zie terug fig.  5.5.

Het mRNA codeert voor het volledige spike-eiwit met 
twee proline-mutaties (S-2P) om de vorm van het 
eiwit te stabiliseren die het heeft vóor fusie met de 
menselijke cellen. CureVac geeft aan dat het mRNA 
uitsluitend bestaat uit niet-chemische veranderde 
nucleotiden dat in relatief lage dosis kan worden 
toegepast (Rauch et al 418).  

CVnCoV gaf bij resusapen goede humorale (antistof-
vorming) en cellulaire (T-lymfocyten) reacties.
De apen waren na twee vaccinaties met CVnCoV 
beschermd tegen infectie met SARS-CoV-2. 418  

In december 2020 is een fase 2b/3 trial (HERALD-stu-
die) gestart waaraan wereldwijk 36.500 vrijwilligers 
deelnemen waarvan 2.000 in Nederland via het UMC 
Utrecht.  De proefpersonen krijgen twee inentingen 
met een tussentijd van vier weken.

Nederland heeft 8,6 miljoen vaccins besteld. In de 
vaccinatieplanning (zie Bijlage 17) staat dat er in het 
eerste kwartaal van 2021 0,6 miljoen en in het tweede 
kwartaal 1,6 miljoen doses worden geleverd. Dit lijkt 
echter onhaalbaar gelet op het moment dat de fase 
2b/3  trial is gestart. 

De EMA is op 12 februari 2021 gestart met een rolling 
review.

Effectiviteit van CVnCoV
Op 16 juni 2021 werd door Curevac bekendgemaakt 
dat de effectiviteit van hun CVnCoV-vaccin in een trial 
met ongeveer 30.000 personen in Latijns-America en 
10.000 in Europa slechts 47% was.*   
Bij 124 trial-deelnemers die ziek werden, zijn 13 
varianten van het SARS-CoV-2 gevonden, maar dit 
verklaart waarschijnlijk niet de lage effectiviteit. 
Mogelijk is deze veroorzaakt omdat er in het vaccin 
een onveranderd mRNA werd gebruikt. Als zulk 
natuurlijk mRNA wordt ingespoten, worden er o.a. 
interferonen gevormd die mogelijk de vorming van 
T helper lymfocyten blokkeren en B lymfocyten niet  
aanzetten om antistoffen te maken.**

De resultaten van de trial zullen waarschijnlijk in juli 
2021 worden gepubliceerd.

Vaccinatie bij zwangerschap
[toegevoegd 1 mei 2021]

Shimabukuro et al 495 analyseerden tussen 14 december
2020 en 28 februari 2021 de gegevens van 35.691 
vrouwen van 16-54 jaar die in het derde trimester van de 
zwangerschap waren gevaccineerd met een mRNA-
vaccin van	Pfizer/BioNTech	of Moderna. Pijn op de plaats 
van injectie kwam vaker voor bij zwangere dan bij niet-
zwangere vrouwen en hoofdpijn, spierpijn, rillingen en 
koorts minder vaak. Deze laatste bijwerkingen kwamen 
bij de tweede dosis van beide vaccins duidelijk vaker voor 
dan bij de eerste en vaker bij het vaccin van Moderna dan  
bij dat van Pfizer/BioNTech, dit geldt ook voor niet-zwan-
geren.  Bijwerkingen bij de vrouwen en geboren kinderen 
kwamen niet vaker voor dan zoals die waren gevonden in 
studies vóor de covid-19-pandemie.  
De conclusie is dat er geen aanwijzing is voor schadelijke
effecten op moeder en kind van vaccinatie met m-RNA-
vaccins in het derde trimester van de zwangerschap.

Conclusie
Het ziet er dus niet naar uit dat de EMA het CVnCoV zal 
goedkeuren voor gebruik. 
Nederland had 8,6 miljoen doses besteld waarvan 
een kwart in de eerste helft van 2021 zou moeten zijn 
geleverd.  CVnCoV zal dus vrijwel zeker afvallen.    

Curevac is overigens al, in samenwerking met 
GlaxoSmithKline, begonnen met een volgende versie 
van het vaccin dat in apen een 10x sterkere vorming 
van neutraliserende antistoffen zou geven. 

* https://www.curevac.com/en/2021/06/16/curevac-provides-upu-
date-on-phase-2b-3-trial-of-first-generation-covid-19-vaccine-candida-
te-cvncov/
** https://www.sciencemag.org/news/2021/06/what-went-wrong-cureu-
vac-s-highly-anticipated-new-mrna-vaccine-covid-19

https://www.curevac.com/en/2021/06/16/curevac-provides-update-on-phase-2b-3-trial-of-first-generation-covid-19-vaccine-candidate-cvncov/
https://www.curevac.com/en/2021/06/16/curevac-provides-update-on-phase-2b-3-trial-of-first-generation-covid-19-vaccine-candidate-cvncov/
https://www.curevac.com/en/2021/06/16/curevac-provides-update-on-phase-2b-3-trial-of-first-generation-covid-19-vaccine-candidate-cvncov/
https://www.sciencemag.org/news/2021/06/what-went-wrong-curevac-s-highly-anticipated-new-mrna-vaccine-covid-19
https://www.sciencemag.org/news/2021/06/what-went-wrong-curevac-s-highly-anticipated-new-mrna-vaccine-covid-19
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Bijwerkingen na vaccinatie met mRNA SARS-CoV-2 
vaccin bij seropositieve personen

Krammer et al 517 onderzochten bij seropositieve 
personen (personen met antistoffen tegen SARS-
CoV-2) de antistofvorming tegen SARS-CoV-2 na een 
enkele dosis van een SARS-CoV-2 mRNA vaccin. 

Antistoffen
De antistofvorming van personen die al antistoffen 
hadden bij de vaccinatie, bleek 10-45x sterker te 
zijn dan bij personen die seronegatief waren bij de 
vaccinatie. Dit komt overeen met eerdere bevindingen 
van Saadat et al 475.

Bijwerkingen
De onderzoekers concluderen dat er geen verschil 
was in plaatselijke bijwerkingen maar dat algemene 
bijwerkingen zoals bijv. hoofdpijn, rillingen en 
spierpijn vaker voorkwamen bij personen die 
antistoffen tegen SARS-CoV-2 hadden bij de vaccinatie 
(zie fig. 5.8).

De onderzoekers geven aan dat voorzichtigheid is 
geboden met deze resultaten omdat de analyse niet de 
gehele dataset betreft, maar alleen van de personen 
waarvan de gegevens op dat moment bekend waren.  
Een statistische analyse ontbreekt in de publicatie.  

Figuur 5.8 Percentage bijwerkingen op de injectieplaats en algemene bijwerkingen, links (blauw) bij personen die 
geen antistoffen hadden tegen SARS-CoV-2 en rechts (rood) bij personen met antistoffen tegen SARS-CoV-2 bij de 
eerste vaccinatie.  De gegevens hebben betrekking op dat deel van de dataset waarvan de gegevens op dat moment 
bekend waren. 
Bron: Krammer et al 517

Commentaar. Analyse van een deel van een dataset dat op 
dat moment beschikbaar is, is bizar en wetenschappelijk 
een blamage. De titel van de publicatie noemt alleen de 
antistofvorming en de analyse van de bijwerkingen lijkt er 
later te zijn ingefrommeld. 

Antistofreacties zijn vermeld van 67 seronegatieve en 43 
seropositieve gevaccineerden. Voor de bijwerkingen zijn 
dit resp. 148 en 82. Wat zijn de bias van zulke selecties?  
Er is niet gekeken naar een eventueel verband tussen de 
individuele sterkte van de antistoffen op het moment 
van vaccinatie en de bijwerkingen, maar alleen naar 
geclusterde data van "seropositief" of "seronegatief". 

Het is verbazingwekkend dat een gerenommeerd 
tijdschrift zoals de New England Journal of Medicine een 
studie publiceert die aan alle kanten rammelt. De vraag is 
of dat te maken heeft met het feit dat de studie is gesteund 
door een aantal instellingen waaronder de NIAID. Dat de 
gegevens zijn gepubliceerd in de rubriek Correspondence 
kan geen excuus zijn om kwaliteitsnormen te laten varen.  
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11 december 2020  -  Actueel - NVvAKI 

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 
Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met 
een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin 
mogen krijgen.

Op 9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee 
gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk 
met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische 
reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer 
vaccin. De MHRA - het college ter beoordeling van 
geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk - adviseerde 
daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de 
voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd 
dienen te worden.

Het aantal ernstige allergische reacties op vaccins in het 
verleden en op het Pfizer vaccin tijdens het onderzoek 
zijn zeldzaam. Op basis van de twee gemelde mogelijke 
allergische reacties, waarvan nog niet alle details bekend 
zijn, ziet de NVvAKI nu geen reden om dit advies over 
te nemen. Patiënten met ernstige allergie voor voeding, 
insecten gif, of medicatie allergie en ook patiënten met 
mastocytose kunnen wat betreft de NVvAKI gevaccineerd 
worden met het Pfizer vaccin. Patiënten die eerder 
een algehele allergische reactie hebben gehad na een 
vaccin, adviseren we eerst te overleggen met een (huis)
arts voordat het vaccin eventueel wordt toegediend. 
Een reactie in het verleden met verhoging, hoofdpijn of 
vermoeidheid of een pijnlijke gezwollen arm zijn normale 
bijwerkingen van vaccinaties en zijn geen reden om het 
vaccin niet te krijgen.

De komende maanden zullen miljoenen mensen 
gevaccineerd gaan worden en dan is het onvermijdelijk 
dat er af en toe een allergische reactie op gaat treden. 
Alle ongewenste reacties worden gemonitord en 
gerapporteerd. De NVvAKI is hierbij betrokken en wordt 
op de hoogte gehouden. Mocht blijken dat allergische 
reacties vaker dan verwacht en bij bepaalde personen 
vaker optreden dan zal daar actie op ondernomen 
worden.
https://www.nvvaki.nl/

mRNA-vaccins en allergische reacties
[toegevoegd 29 december 2020]

Recent is de suggestie gedaan dat de zeldzame 
allergische reacties op het mRNA-vaccin van Pfizer/ 
BioNTech en Moderna mogelijk worden veroorzaakt 
door polyethyleenglycol (PEG).409  In beide vaccins zit 
het mRNA "verpakt" in lipid nanopartikels (LNP) om 
het mRNA in de menselijke cellen te krijgen en de
immunologische reactie te versterken (zie terug fig. 
5.3). LNP is PEGylated, d.w.z. chemisch gebonden aan 
PEG-moleculen om het te stabiliseren en langer in 
stand te houden. 
PEG wordt in veel geneesmiddelen en alledaagse 
producten gebruikt zoals tandpasta en shampoo als 
verdikker, oplosmiddel en om vocht vast te houden. 

De Amerikaanse National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID) gaat samen met de FDA 
onderzoek doen naar allergische reacties op het vaccin 
bij personen met hoge spiegels antistoffen tegen PEG. 

Anafylactische reacties kunnen op elk vaccin voorkomen 
maar zijn extreem zeldzaam, ongeveer 1 op de miljoen. 
Tot 19 december 2020 zijn er in de VS zes gevallen 
van anafylaxie gezien bij 272.001 vaccinaties, aldus 
Thomas Clark van de CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) in een recente presentatie. In de UK 
zijn er twee geregistreerd. 409

In de trials van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn 
geen ernstige bijwerkingen van de vaccins gezien. 
Maar in beide studies werden patiënten uitgesloten 
met een voorgeschiedenis van allergieën tegen 
bestanddelen van de vaccins.  Pfizer/BioNTech sloot 
alle personen uit die een ernstige bijwerking hadden 
gehad op welk vaccin dan ook.  Mensen met eerdere 
allergische reacties op voedsel of geneesmiddelen 
werden overigens niet uitgesloten, maar zijn mogelijk 
ondervertegenwoordigd. 409

Op 6 januari 2021 maakte de CDC bekend dat er bij 
de eerste 1,9 miljoen toegediende vaccins van Pfizer/
BionTech 21 gevallen zijn gerapporteerd van ernstige 
allergische reacties. 419  Dit zijn 11,1 gevallen per 
miljoen vaccinaties en dat is hoger dan de 1,3 gevallen 
per miljoen griepvaccinaties.  
Ondanks de extreem lage frequentie van anafylactische 
reacties moeten ze worden herkend en behandeld 
op de vaccinatielocaties.  Iedereen moet 15 minuten 
worden geobserveerd en personen met een 
voorgeschiedenis van anafylaxie 30 minuten. 
Van de 21 personen met een anafylactische reactie 
is niemand overleden. 19 van de 21 werden met 
epinefrine behandeld en vier werden in het ziekenhuis 
opgenomen.  Zeven personen hadden al eerder een 
anafylactische reacties gehad. 
Ondertussen is het aantal personen in de VS met een 
anafylactische reacties gestegen tot 29, waaronder ook 
een aantal na vaccinatie met het vaccin van Moderna. 

https://www.nvvaki.nl/
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Allergie en het vaccin van Pfizer/BioNTech 

MHRA
Het advies van de MHRA (Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency) is dat iedereen met 
een voorgeschiedenis van een relevante allergische 
reactie op een vaccin of op voedsel (zoals een 
voorgeschiedenis van een anafylactoï�de reactie 
of mensen die het advies hebben gekregen een 
adrenaline auto-injector bij zich te dragen) niet 
moeten worden gevaccineerd met het Pfizer/
BioNTech vaccin. 
Faciliteiten voor reanimatie moeten te allen tijde 
aanwezig zijn bij alle vaccinaties en vaccinaties 
moeten alleen worden uitgevoerd als er 
mogelijkheden zijn voor reanimatie, aldus de MHRA.
MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) 
Groot-Brittannië

NVvAKI
Zie het kader rechts met het standpunt van de 
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 
Immunologie (NVvAKI).

FDA
De FDA in de VS heeft op 12 december 2020 aangegeven 
dat de meeste Amerikanen met allergieën het Pfizer/
BioNTech vaccin veilig kunnen krijgen. Alleen mensen 
die eerder een ernstige allergische reactie hebben 
gekregen op een vaccin of bestanddelen ervan, zouden 
het vaccin moeten mijden.
https://www.medscape.com/viewarticle/942557

Commentaar.  In de meeste berichten uit de UK 
wordt de reactie bij twee NHS-medewerkers een 
anafylactoïde reactie genoemd. De vraag is waarop 
dit is gebaseerd.  In het verleden werd de term 
anafylactoïde reactie gebruikt ter onderscheid van 
een anafylactische reactie of anafylaxie.  

Zie Bijlage 16 voor meer informatie over anafylaxie. 

Nocebo-effecten  van vaccins 
[toegevoegd 21 januari 2022]

Bij goede trials met geneesmiddelen of vaccins, krijgen 
deelnemers willekeurig een placebo of het te testen 
middel zonder dat de deelnemers of de onderzoekers 
weten wie wat krijgt (dubbelblind en gerandomiseerd). 
Als de studie klaar is, wordt de code gebroken en 
geanalyseerd wat de gewenste en ongewenste effecten 
(adverse events, AE) zijn van het te testen middel en het 
placebo.  
Als een effect even vaak voorkomt in beide groepen (te 
testen middel versus placebo) is de conclusie dat het 
effect niet wordt veroorzaakt door het te testen middel. 
In geval het gaat om een AE wordt dit een omgekeerd 
placebo-effect of nocebo-effect genoemd.  
Goede voorlichting over de onschuldige nocebo-effecten 
is belangrijk om te voorkomen dat mensen hierdoor 
afzien van vaccinatie.  

Haas et al 576 vergeleken hoe vaak AE werden gemeld in 
de placebogroepen van covid-19-vaccintrials met die 
in de vaccingroepen. Hiervoor werd in de databases 
van Medline (Pubmed) en Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL) gezocht naar vaccintrials 
die tot 14 juli 2021 werden gepubliceerd. 

Er werden 12 artikelen geanalyseerd met AE voor 
45.380 deelnemers, waarvan er 22.578 placebo en 
22.802 vaccin kregen. 

Na de eerste dosis ervaarden 35,2% (95% CI 26,7-
43,7) van de placebogroep algemene AE. Hiervan 
kwamen hoofdpijn (19,3%; 95% CI 13,6-25,1) en 
moeheid (16,7%; 95% CI 9,8-23,6) het vaakst voor. 

Na de tweede dosis ervaarden 31,8% (95% CI 28,7-
35,0) van de placebogroep algemene AE. 

De ratio tussen de placebo- en vaccingroepen toonden 
dat nocebo-effecten verantwoordelijk waren voor 76% 
van de algemene bijwerkingen na de eerste dosis en 
voor 51,8% na de tweede dosis. 

In de vaccingroep kwamen significant vaker algemene 
AE voor maar het verschil was klein voor de eerste 
dosis en groot voor de tweede dosis (61% tegen 
32% in de placebogroep). Dit verschil was nog groter 
voor plaatselijke klachten (73% tegen 12% in de 
placebogroep).

Nocebo-effect
[toegevoegd 21 januari 2022]

Een nocebo-effect is een negatief verwachtingseffect 
en het omgekeerde van een placebo-effect. Als 
iemand bijwerkingen verwacht, zullen die ook vaker  
worden ervaren. Voor vaccinaties zijn dit vooral 
hoofdpijn en moeheid.

https://www.medscape.com/viewarticle/942557
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Diverse vaccins

BCG
Het BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin) is een 
vaccin tegen tuberculose met levende Mycobacterium 
bovis (M. bovis).  M. bovis is een tuberculosebacterie die 
bij runderen voorkomt en jarenlang in een kunstmatig 
medium is gekweekt waardoor het (gezonde) mensen 
niet ziek kan maken.  Het BCG-vaccin is matig effectief 
om tuberculose te voorkomen. Daarnaast biedt het 
bescherming tegen een groot aantal andere infecties en 
is het een standaardbehandeling voor oppervlakkige 
blaaskanker. 219  

Het idee dat BCG-vaccinatie een gunstig effect heeft 
op het immuunsysteem, heeft tot de theorie geleid 
dat verschillen in de vaccinatiegraad met BCG de 
achtergrond zou kunnen zijn van de verschillen in 
vóorkomen en gevolgen van covid-19. Jongeren zouden 
in het voordeel zijn omdat het relatief kort geleden is 
dat ze zijn gevaccineerd. 

Riccò et al 220 vonden 13 publicaties over dit onderwerp. 
De studies waren onvolledig en van lage kwaliteit. 
De auteurs concluderen dat de basis ontbreekt om 
BCG-vaccinatie aan te bevelen voor de preventie van 
covid-19. 220 

In een Israëlische studie 218 bij 3.064 personen die 
een BCG-vaccinatie hadden gehad en 2.869 die dat 
niet hadden, werd geen verschil gevonden in het 
aantal positieve testen op SARS-CoV-2. Voor de met 
BCG-gevaccineerde groep was dit 11,7% en de niet-
gevaccineerde 10,4%.  

Er lopen momenteel trials over het effect van BCG-
vaccinatie bij covid-19 in diverse landen waaronder 
Nederland (Nijmegen i.s.m. Utrecht).  

De belangstelling voor BCG-vaccinatie voor preventie 
van covid-19 is tot het nulpunt gedaald vanwege de 
grote effectiviteit, meer dan ooit verwacht, van m.n. de 
mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.  

> Aantal vaccinaties als je covid-19 hebt gehad
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Aantal vaccinaties als je covid-19 hebt gehad
[toegevoegd 4 maart 2021]

Bij de meeste vaccins zijn twee prikken nodig met een 
tussentijd van drie of meer weken. Op dit moment 
is alleen het vaccin van Janssen toegelaten voor 
eenmalige toediening. De vraag is of mensen die een 
infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt, al dan 
niet met symptomen, gezien de schaarste aan vaccins 
zouden kunnen volstaan met éen prik.

Saadat et al 475 vergeleken de hoeveelheid antistoffen 
tegen SARS-CoV-2 (fig. 5.9) en de virus-neutraliserende 
eigenschappen ervan bij 59 vrijwilligers uit de zorg: 
17 zonder antistoffen en 42 met antistoffen waarvan 
er 16 geen symptomen hadden gehad en 26 wel. De 
mediane leeftijden waren resp. 38, 40 en 38 jaar en het 
percentage vrouwen resp. 71, 75 en 88%. 

De hoeveelheden antistoffen waren na éen vaccinatie 
met een van de mRNA-vaccins (Pfizer-BionTech 
of Moderna) aanzienlijk hoger bij personen die 
al antistoffen hadden ongeacht of ze symptomen 
hadden gehad. Het resultaat voor neutraliserende 
eigenschappen van de antistoffen na 14 dagen was 
vergelijkbaar.  

De onderzoekers suggereren dat - gezien de schaarste 
aan vaccins - personen die covid-19 hebben door-
gemaakt kunnen volstaan met een eenmalige prik of 
lager op de prioriteitenlijst kunnen worden geplaatst. 

Figuur 5.9 Hoeveelheid antistoffen op tijdstip 0 (vaccina-
tie met een mRNA-vaccin) en 7 en 14 dagen later bij
personen die geen antistoffen hadden () en bij hen met 
antistoffen zonder symptomen () en met symptomen 
(). De hoeveelheid antistoffen is weergegeven op een 
logaritmische schaal.
Bron: Sadaat et al 475 

Stamatatos et al 485 onderzochten of sera van covid-19 
herstelde en naï�eve* donoren van voor en na vaccinatie 
met een van de mRNA-vaccins de Wuhan-Hu-1 (het 
eerste SARS-CoV-2) en B.1.351 varianten konden 
neutraliseren. 
Pre-vaccinatie sera van herstelde donoren neutra-
liseerden het Wuhan-Hu-1 virus  en in een enkel geval 
B.1.351, maar éen enkele vaccinatie gaf een sterke 
boost van neutraliserende antistoffen tegen alle 
varianten (ook SARS-CoV-1) tot een factor 1000. 
Neutralisatie kwam tot stand door antistoffen tegen 
de receptor binding domain maar werd niet sterker na 
een tweede vaccinatie. Vaccinatie van naï�eve donoren 
leverde ook antistoffen op met kruisneutraliserende 
eigenschappen maar in lagere titers. 

De onderzoekers benadrukken het belang van het 
zowel vaccineren van niet-geï�nfecteerde als eerder  
geï�nfecteerde personen om neutraliserende antitoffen 
die met varianten kruisreageren, op te wekken.
______________________________
* naieve donor: een donor die niet eerder een infectie met 
SARS-CoV-2 heeft doorgemaakt en niet tegen covid-19 is 
gevaccineerd. 

Commentaar. Deze bevindingen van Stamatatos et al 485 

passen bij die van Saadat et al 475 en steunen een beleid 
dat voor personen die covid-19 hebben doorgemaakt, 
een eerste vaccinatie wél maar een tweede vaccinatie 
niet nodig is.   

WHO standpunt 
[toegevoegd 30 maart 2021]

De WHO adviseert vooralsnog dat personen die 
covid-19 hebben gehad, het beste het volledige 
vaccinatie-schema krijgen; van de meeste vaccins is dat 
twee prikken, op dit moment is alleen het vaccin van 
Janssen/Johnson & Johnson bedoeld voor een enkele 
prik. 
De WHO geeft twee redenen aan voor dit advies:
-  vaccinaties werken tot nu toe ook voor de gangbare  
 varianten, zij het soms iets minder effectief;   
 het is nog niet duidelijk of één vaccinatie na een   
 doorgemaakte covid-19 even goed werkt tegen de 
 varianten
-  de duur van de bescherming van een enkele 
 vaccinatie na een doorgemaakte covid-19 is nog 
 niet duidelijk
  
Commentaar 2 april 2021. In strikt wetenschappelijke zin 
heeft de WHO gelijk met dit advies. In Nederland is echter 
m.i. terecht besloten om personen die tot een half jaar 
geleden covid-19 hebben gehad, éenmaal te vaccineren. 
In Nederland hebben nu 1,28 miljoen personen covid-19 
gehad, waardoor er veel vaccins voor andere personen 
kunnen worden gebruikt. Het lijkt wel verstandig om 
uiteindelijk iedereen een tweede vaccinatie (voorzover dit 
hoort bij het gebruikte vaccin) te geven als de schaarste 
aan vaccins voorbij is. . 
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Wat geeft een betere bescherming tegen covid-19: 
infectie of vaccinatie?

[toegevoegd 23 april 2021]
Tan et al 492 hebben in dierproeven gevonden dat de 
immunologische reactie bij een eerste contact met het 
spike-eiwit beter is dan met het kleinere RBD (receptor 
binding domain).  S-primed dieren (d.i. eerste vaccinatie 
met spike) en een boost (tweede vaccinatie) met 
spike maar ook met RBD geven beide in muizen sterk 
bindende en neutraliserende antistoffen. 
Neutraliserende antistoffen van convalescente personen 
zijn relatief zwak en nemen snel in sterkte af. 
De studie van Tan et al 492 suggereert dat de serologische 
bescherming tegen SARS-CoV-2 door vaccinatie meer 
robuust en betrouwbaar is dan door een natuurlijke 
infectie, vergelijkbaar met wat eerder is gevonden bij 
het humane papillomavirus (HPV). 

[aanvulling 28 september 2021]
Gazit et al 534 deden een retrospectieve observationele 
studie bij drie groepen: a) niet eerder geï�nfecteerde 
personen met twee prikken van het Pfizer/BioNTech 
vaccin (mRNA BNT162b2), b) eerder geï�nfecteerde 
niet-gevaccineerde personen en c) eerder geï�nfecteerde 
personen met een enkele prik. In de follow-up periode 
van 1 juni tot 14 augustus 2021 was de deltavariant 
dominant in Israël.   
Personen in groep a) hadden een 13x (95% CI 8-21) 
groter risico op een "doorbraak" infectie met de 
deltavariant dan eerder geï�nfecteerde personen. 
Dit gold ook voor symptomatische ziekte en 
ziekenhuisopname. 
De onderzoekers concluderen dat een SARS-
CoV-2 infectie (voor de deltavariant) een langere 
en sterkere bescherming biedt tegen door de 
deltavariant veroorzaakte infectie, symptomatische 
ziekte en ziekenhuisopname vergeleken met twee 
prikken met het BNT162b2-vaccin. Personen die 
zowel eerder waren geï�nfecteerd en een enkele prik 
hadden gekregen van het vaccin, hadden een extra 

Zijn vaccins uitwisselbaar? 

Het gebruik van verschillende vaccins tegen covid-19 
zoals van Pfizer/BionTech, Moderna en AstraZeneca, 
stellen de instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de logistiek van de vaccinaties, nu al voor grotere 
problemen dan ze al hadden. Het zou helpen als de 
vaccins uitwisselbaar zouden zijn, m.a.w. als het 
tweede vaccin - indien nodig - niet per se hetzelfde 
hoeft te zijn als het eerste. 

De vraag is wat de gevolgen zijn van het gebruiken van 
verschillende vaccins voor de effectiviteit. 

De universiteit van Oxford is op 4 februari 2021 een 
trial gestart om dit te testen.  820 personen krijgen 
een prik met het vaccin van AstraZeneca (adenovirus/
DNA) en een met dat van Pfizer/BionTech (mRNA) met 
een tussentijd van 4 of 12 weken.  

Eerste prik met AstraZeneca, tweede met Pfizer
[toegevoegd 21 mei 2021]

In een Nature	Briefing	506 van 19 mei 2021 worden de 
voorlopige resultaten besproken van de Spaanse trial 
CombivacS bij 663 personen die al een eerste dosis van 
het vaccin van AstraZeneca/Oxford hadden gehad. 
Tweederde willekeurig geselecteerde personen van 
deze groep, kreeg minimaal acht weken na de eerste 
prik een tweede prik maar nu met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. De overige 232 personen kregen geen 
tweede prik. Na de tweede dosis maakten de personen 
veel meer antistoffen dan tevoren. Deze antistoffen 
herkenden in het laboratorium geï�nactiveerd 
SARS-CoV-2. De controlepersonen die geen tweede 
vaccinatie kregen, toonden geen verandering van de 
antistofspiegels.

Commentaar. Het feit dat een tweede prik een sterkere 
antistofvorming geeft dan een eerste, is wat je verwacht. 
Deze studie toont aan dat personen die een eerste prik 
hebben gehad met het vaccin van AstraZeneca/Oxford 
een goede antistofreactie hebben op een tweede prik 
met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 
Helaas heeft de controlegroep geen tweede prik gehad 
met hetzelfde AstraZeneca/Oxford-vaccin. Het is daarom 
onduidelijk of personen die een eerste prik hebben gehad 
met het vaccin van AstraZenea/Oxford, na een tweede 
prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech meer, evenveel 
of minder antistoffen maken dan personen die de tweede 
prik ook met het vaccin van AstraZeneca/Oxford krijgen. 
Gezien de zorgen om de veiligheid van het AstraZeneca/
Oxford-vaccin én de nog steeds bestaande leverings-
problemen, kun je je afvragen hoelang dit vaccin nog zal 
worden gebruikt in de westerse wereld. 

In de trial wordt niet gekeken naar hoe goed de 
combinatie beschermt tegen covid-19 omdat daar-
voor een veel grotere en langduriger studie nodig 
zou zijn.  In plaats daarvan wordt regelmatig bloed 
afgenomen om de hoeveelheid specifieke antistoffen 
en T-lymfocyten te meten.  

Overigens verschillen de adenovirus-vectoren van het 
Russische Spoetnik-V-vaccin in de eerste en tweede 
prik (rAd26 en rAd5) terwijl de effectiviteit veel hoger 
is dan van het vergelijkbare AstraZeneca-vaccin.  

Commentaar. Het zou goed kunnen dat een tweede prik 
met een ander vaccin beter werkt dan met hetzelfde 
vaccin, m.n. bij de vaccins die werken met verzwakte 
adenovirussen. Een immunologische reactie tegen het 
adenovirus zelf zou de reden kunnen zijn dat de tweede 
prik minder effectief is. 
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Effectiviteit van BNT162b2 na een enkele vaccinatie 

Chodick et al 464 berekenden dat 13-24 dagen na éen 
vaccinatie er 51% minder met PCR bevestigde SARS-
CoV-2 infecties waren in vergelijking met dag 0 t/m 12.
Op 3 februari 2021 publiceerden Hunter en Brainard 463 

hun herberekening van de data van Chodick et al 464.
Het aantal infecties nam tot dag 8 toe en was laag op 
dag 21.  De effectiviteit op dag 14 was 0% en steeg tot 
ongeveer 90% op dag 21 waarna het afvlakte (fig. 5.10). 
De aanvankelijke stijging van het aantal infecties komt  
mogelijk doordat mensen minder voorzichtig waren na 
de eerste injectie.  Hunter en Brainard 463 concluderen 
dat een enkele dosis van het vaccin na 21 dagen al een 
goede bescherming biedt.  

Figuur 5.10 Geschatte effectiviteit van dag 13 t/m 24 na
een enkele dosis van het BNT162b2 vaccin. De stippel-
lijnen zijn de 90% bovenste en onderste betrouwbaar- 
heidsintervallen. 
Bron: Hunter PR, Brainard J 463 

Thompson et al 487 publiceerden op 29 maart 2021 hun 
onderzoek naar de effectiviteit om infectie met SARS-
CoV-2 te voorkomen van de mRNA-vaccins BNT162b2 
(Pfizer/BioNTech) en mRNA-1273 (Moderna). 
Het onderzoek vond plaats bij 3.950 zorgmedewerkers 
en anderen in de frontlinie op acht locaties in de 
VS tussen 14 december 2020 en 13 maart 2021. Ze 
werden wekelijks op het virus getest, ook als ze geen  
symptomen hadden.  Met RT-PCR bevestigde infecties 
per 1.000 persoon-dagen waren bij de verschillende 
groepen deelnemers als volgt. Volledig gevaccineerd is 
≥14 dagen na 2e dosis en onvolledig gevaccineerd is ≥14 
dagen na 1e dosis en vóór de 2e dosis.

groep  infecties/1.000 persoon-dagen
niet-gevaccineerd  1,38
volledig gevaccineerd  0,04
onvolledig gevaccineerd 0,19
 
Na volledige vaccinatie was de effectiviteit 90%. 
Bij onvolledige vaccinatie was de effectiviteit 80%.

Commentaar. De effectiviteit van de beide geteste mRNA-
vaccins is na een enkele vaccinatie 80% en dit is iets beter 
dan de effectiviteit van het AstraZeneca/Oxford-vaccin 
na twee vaccinaties. Bij twee vaccinaties met de mRNA-
vaccins neemt de effectiviteit tot 90%.

Je bent gevaccineerd, en dan ....

Als je gevaccineerd bent tegen covid-19, ben je in 
hoge mate, ruwweg voor 95%, beschermd tegen de 
ziekte. Mocht je toch geï�nfecteerd worden, dan is de 
kans op ernstige ziekte (met ziektenhuisopname en/
of overlijden) vrijwel nihil. Ook de kans om anderen te 
besmetten is na vaccinatie kleiner. 

Viral load na besmetting bij gevaccineerden
[toegevoegd 13 februari 2021]

Op 8 februari 2021 publiceerden Levine-Tiefenbrun 
et al 454 de resultaten van hun studie naar de viral load 
(gemeten via de Ct van de RT-PCR) bij personen die na 
vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech besmet 
raakten met het SARS-CoV-2. 
Op 25 januari 2021 waren er in het kader van de 
landelijke snelle vaccinatiecampagne meer dan 650.000 
leden van de Maccabi Healthcare Services (MHS, Israël) 
gevaccineerd. Bij deze MHS-leden werden regelmatig 
testen op SARS-CoV-2 gedaan waardoor achteraf  
infecties na de vaccinatie konden worden vastgesteld. 

Ze vonden dat bij 2.897 personen die na vaccinatie 
werden besmet, de viral load 12-28 dagen na de eerste 
dosis met het vaccin een factor 4 lager was dan bij  
gematchte niet-gevaccineerde personen. 
De onderzoekers verwachten dat de viral shedding en de 
besmettelijkheid daardoor ook minder zal zijn.
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Immunologische reactie op één dosis
[toegevoegd 23 april 2021]

Parry et al 493 onderzochten bij 165 personen boven de 
80-96 jaar de immunologische reactie op een enkele 
dosis van het BNT162b2 mRNA (Pfizer/BioNTech) of 
van ChAdOx1 (AstraZeneca/Oxford) vaccin.  
De resultaten waren als volgt:

   BNT162b2 ChAdOx1
---------------------------------------------------------------------------------------------
 aantal personen 76 89
 mediane leeftjd (jr) 84 84
 range leeftijd 80-98 80-99 
 
 specifieke reactie
 tegen spike-eiwit (%) (%) 
   antistoffen 93 87
   T-lymfocyten  12 31
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bij acht personen was er bewijs van een eerdere 
natuurlijke infectie, dit gaf een toename van de 
antistofresponse met een factor 691 en van de 
T-lymfocytenresponse met een factor 4.  
De antistofreacties waren na 5 weken voor beide vaccins 
vergelijkbaar.  Op het ChAdOx1-vaccin hadden meer 
mensen een spike-specifieke T-celreactie en deze was 
ook sterker dan op het BNT162b2 mRNA-vaccin. 

Tweede prik met BNT162b2 12 weken na de eerste
[toegevoegd 14 mei 2021]

Het interval tussen de twee doses van het vaccin 
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) is standaard drie weken. 
Er is echter vaak gekozen voor een interval tot aan 12 
weken toe om meer mensen een eerste prik te kunnen 
geven ondanks dat hiervoor de wetenschappelijke 
basis ontbrak. Parry et al 502 publiceerden op 14 mei 
2021 de resultaten van hun onderzoek bij 100 mensen 
van 80-96 jaar waarbij de tweede prik 12 weken na 
de eerste werd gegeven.  Er werd gekeken naar de 
serologische en cellulaire reactie op het spike-eiwit 
twee weken na de tweede vaccinatie.  
Bij alle personen werden antistofreacties gezien en bij 
98% waren deze sterk.  Cellulaire reacties tegen het 
spike-eiwit waren slechts bij 63% aantoonbaar.  Als 
personen eerder een infectie met SARS-CoV-2 hadden 
doorgemaakt, was de antistofreactie na de eerste dosis 
aanzienlijk sterker  en waren de antistof- en cellulaire 
reacties na de tweede dosis resp. een factor 28 en 3 
hoger.  Sera van na de vaccinatie vertoonden een sterke 
neutralisatie van het Victoria-virus, lijkend op het virus 
van Wuhan. Neutralisatie-titers tegen de Braziliaanse 
P.1-variant waren 14x lager maar toch grotendeels 
effectief. 
De onderzoekers concluderen dat het mRNA-vaccin 
een sterke antistofvorming opwekt bij mensen tot op 
de leeftijd van 96 jaar en ook effectief is tegen de P.1-
variant. 

Effectiviteit na éen en twee prikken met de vaccins 
van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca/Oxford)
[toegevoegd 18 mei 2021]

De Public Health England (PHE) publiceerde in mei
2021 een rapport over de effectiviteit van de vaccins 
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) en ChAdOx1 (Astra-
Zeneca/Oxford).  Voor beide vaccins is die na één prik 
vrijwel identiek voor wat betreft de preventie van 
symptomatische ziekte 55-70%, ziekenhuisopname 
75-85%, sterfte 75-80%, infectie 55-70% en transmissie 
(besmetting van anderen) 35-50% (zie fig. 5.11). 
Over de effectiviteit na twee prikken zijn alleen gege-
vens van het Pfizer/BioNTech-vaccin bekend. Deze is 
voor de preventie van symptomatische ziekte 85-90%, 
ziekenhuisopname 90-95%, sterfte 95-99% en infectie 
70-90%. 

De effectiviteit van vaccins werd berekend door 
vergelijking van hoe vaak gevaccineerde t.o.v. niet-
gevaccineerde personen de ziekte kregen tussen 
8 december 2020 en 9 mei 2021.  Hierbij werden 
gegevens van personen in Engeland gekoppeld 
aan vaccinatiegegevens van  de NIMS (National 
Immunisation Management Service) en van de COVID 
Infection Survey.  De gegevens hebben vooral betrekking 
op oudere volwassenen omdat die groep als eerste is 
gevaccineerd. 
De gevonden percentages van effectiviteit verschillen 
iets van die uit klinische trials ten behoeve van toelating 
op de markt van de vaccins. In deze laatste trials is het 
aantal personen kleiner, de leeftijdsopbouw breder, de 
studie-opzet kunstmatig i.p.v. real life en de follow-up 
tot nu toe korter. 

Figuur 5.11 Effectiviteit van	de	Pfizer/BioNTech-	en	
AstraZeneca/Oxford-vaccins na éen en twee prikken,  
uitgesplitst naar preventie van symptomatische ziekte, 
ziekenhuisopname, sterfte, infectie en transmissie. De 
kleuren geven de betrouwbaarheid van de gegevens aan. 
PHE. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 19. 505  
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Ben je besmettelijk als je geïnfecteerd wordt na een 
eerste vaccinatie?
[toegevoegd 3 mei 2021]

Vaccinaties met vaccin ChAdOx1 nCov19 (AstraZeneca/
Oxford) of BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) zijn effectief in 
het voorkómen van ziekte en het verminderen van de 
ernst van covid-19.  
Harris et al 498 onderzochten of gevaccineerde per-
sonen die een infectie krijgen, wat niet vaak gebeurt, 
minder besmettelijk zijn dan geï�nfecteerden die niet 
waren gevaccineerd. Ze deden dit bij contacten van 
proefpersonen (index cases) binnen een huishouden. 
Zulke contacten lopen een relatief groot risico op infec-
tie (secondary cases) waardoor een effect van vaccina-
tie meetbaar kan zijn. 
De index cases hadden éen dosis van een vaccin 
gekregen en het aantal secondary cases werd verge-
leken in de 60 dagen hierna met niet-gevaccineerde 
index cases.  In totaal werden 552.984 huishoudens 
en 1.449.426 contacten onderzocht waarbij 147.109 
secondary cases voorkwamen. 

De resultaten (fig. 5.12) lieten zien dat de kans op een 
positieve test (en dus een besmetting een aantal dagen 
eerder) binnen een huishouden 40-50% lager was 
als de index cases 21 of meer dagen daarvoor waren 
gevaccineerd, ongeacht met welk vaccin. Het effect 
op positieve testen bij huisgenoten was 14 dagen na 
vaccinatie aantoonbaar. 

Figuur 5.12 Risico	van	contacten	binnen	een	huishouden	(odds	ratio)	op	een	positieve	test	afhankelijk	
van het aantal dagen na vaccinatie van de index cases. De kans op een positieve test (is een aantal dagen 
na besmetting) begint af te nemen na 2-3 weken.
Bron:  Harris et al 498

Dagen sedert vaccinatie bij een positieve test
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Zijn er na volledige vaccinatie nog beschermende 
maatregelen nodig? 
[toegevoegd 10 maart 2021]

CDC
Op 8 maart 2021 heeft de Amerikaanse CDC de volgen-
de wijzigingen in de richtlijnen volledig gevaccineerde 
mensen aangegeven:
- beschermingsmaatregelen zijn niet nodig bij contact 
 met andere volledig gevaccineerde mensen  
- in binnenruimten met niet-gevaccineerde mensen van 
 een ander huishouden is geen mondkapje nodig tenzij  
 iemand van hen zelf, of samenwoont met iemand met,  
 een verhoogd risico op ernstige covid-19
- bij contact met iemand met covid-19 is geen test of
 quarantaine nodig tenzij je symptomen hebt; dit geldt 
 niet als je met een groep in een huis woont of in een  
 gevangenis zit, dan moet je 14 dagen in quarantaine 
 en worden getest, ook als je geen klachten hebt   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

ECDC
Op 21 april 2021 heeft ook de Europese ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and Control) 
een risico-analyse gedaan voor volledig gevaccineerde 
personen en combinaties met niet-gevaccineerde en/of 
personen met een verhoogd risico. 491

De conclusies van de ECDC komen vrijwel overeen met 
die van de CDC (zie terug).  
De belangrijkste conclusie is dat bij ontmoetingen 
tussen volledig gevaccineerde personen geen afstand 
hoeft te worden bewaard en mondkapjes niet nodig zijn. 
De ECDE heeft een webpagina met een samenvatting 
van de conclusies voor andere situaties.

Commentaar 23 juli 2021. Volledige vaccinatie met 
de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna 
geven ook een grote mate van bescherming tegen de 
recent opgekomen deltavariant. Dit geldt niet voor de 
adenovirus-vector vaccins zoals van AstraZeneca/Oxford 
en Janssen/Johnson & Johnson. 
De conclusie is dat beschermende maatregelen voor 
personen die met een van de laatst genoemde vaccins 
zijn gevaccineerd, nog steeds nodig zijn. 

Volledige vaccinatie

De CDC beschouwt je als volledige gevaccineerd:
- 2 weken na de 2e prik met een vaccin dat 2x moet 
 worden gegeven zoals van Pfizer en Moderna
- 2 weken na een prik die 1x wordt gegeven zoals
 van Johnson & Johnson (Janssen)

Binnen 2 weken na een prik of als je nog een 2e prik 
moet krijgen, ben je niet volledig beschermd 
en moet je alle preventieve maatregelen nemen 
totdat je volledig bent gevaccineerd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

Risico van vaccinatie

Er zijn een paar potentiële risico’s als gevaccineerden 
naderhand met het betreffende virus worden besmet.  
De bescherming kan onvoldoende blijken te zijn of 
tekort van duur.  Een ander risico is dat een besmetting 
met het virus, tot een ernstiger ziekte lijdt.133  Onder-
liggende mechanismen kunnen ADE en VAERD zijn. 
Mensen kunnen ook overgevoelig zijn voor bepaalde 
bestanddelen van het vaccin. 
 
Antibody-dependent enhancement (ADE)
ADE (antibody-dependent enhancement of antistof-
afhankelijke	versterking) ontstaat als de door de 
vaccinatie opgewekte antistoffen, die het virus moeten 
binden en neutraliseren, er voor zorgen dat het virus 
sterker cellen van het immuunsysteem binnendringt. 

Vaccine-associated enhanced respiratory disease
VAERD (vaccine-associated enhanced respiratory disease 
of vaccin-geassocieerde versterking van ziekte van de 
luchtwegen) kent twee vormen. De eerste is gebaseerd 
op teveel antistoffen die wel binden maar het virus niet 
neutraliseren t.o.v. neutraliserende antistoffen bij een 
grote virus load (veel virus). Er worden dan complexen 
gevormd van antistoffen, virus en complementeiwit-
ten die neerslaan in de wanden van de luchtwegen. De 
tweede vorm is gebaseerd op een allergische ontsteking 
met overproductie van bepaalde cytokinen met sterke 
slijmvorming en astma-achtige verschijnselen. 

Desensibilisatie voor het antigeen
Schachar en Schachar 299 wezen erop dat mRNA- 
en DNA-vaccins tegen SARS-CoV-2 lichaamscellen 
permanent stimuleren om het antigeen te maken 
waartegen de antistoffen (moeten) worden gevormd.  
Hierdoor zou desensibilisatie kunnen optreden zoals  
bij immunotherapie van allergieën waarbij het juist de 
bedoeling om de productie van antistoffen tegen het 
antigeen te blokkeren.  
Een toekomstige infectie met SARS-CoV-2 zou door 
het ontbreken van een response, veel erger kunnen 
verlopen.  

Allergie voor bestanddelen van het  vaccin
Acute allergische reacties (anafylaxie) op vaccins zijn 
zeldzaam. Ze beginnen gewoonlijk binnen een paar 
minuten na de vaccinatie en geven dezelfde symptomen 
als andere acute reacties op allergenen.  
Huidverschijnselen kunnen zijn urticaria ("galbulten"), 
zwelling en jeuk. Mogelijke luchtwegverschijnselen zijn 
hoesten, moeilijk ademen en piepende ademhaling zoals 
bij astma. Systemische verschijnselen kunnen  een daling 
van de bloeddruk, zwakte en bewusteloosheid (shock) 
zijn.
Late en/of locale reacties (urticaria, roodheid, jeuk) 
uren of dagen na de vaccinatie zijn meestal niet 
allergisch van aard.
Voor de bereiding van bepaalde vaccins worden 
kippeëieren gebruikt. Deze vaccins kunnen geringe 
hoeveelheden kippeëiwit bevatten en, meestal milde, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-benefits-full-vaccination-against-covid-19-transmission
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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verschijnselen geven bij personen die allergisch zijn 
voor eiwit. Voorbeelden van vaccins die eiwitten van 
ei kunnen bevatten zijn het griepvaccin en het vaccin 
tegen gele koorts.
Anafylaxie wordt behandeld met een injectie met 
adrenaline. 

Conclusie
Zowel ADE als VAERD zijn tot nu toe vooral beschreven 
bij vaccins met geï�nactiveerd heel virus en niet in 
relatie tot SARS-CoV-2.  Mogelijk zijn de moderne 
technieken om vaccins te bereiden, zoals bijv. RNA-
vaccins, debet aan omdat er vooral neutraliserende 
antistoffen worden opgewekt tegen een specifiek deel 
van bijv. het spike-eiwit en niet tegen allerlei andere 
eiwitten van het virus die niet van belang zijn om 
besmetting met het virus tegen te gaan.
Het risico van desensibilisatie voor het antigeen is
waarschijnlijk niet aanwezig omdat mRNA en dsDNA 
snel worden afgebroken.
De enige bijwerking die sporadisch voorkomt is een 
anafylactische reactie. 

Wat zit er in vaccins?

Vaccins bevatten drie soorten bestanddelen*:
-  werkzame delen: delen van het virus of bacterie waartegen 
 moet worden beschermd
-  hulpstoffen worden aan het vaccin toegevoegd om de
 werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te
 verlengen of de toediening te vergemakkelijken
-  reststoffen zijn resten van stoffen die tijdens het productie-
 proces van het vaccin zijn gebruikt;  daarna worden ze
 zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald maar kleine 
 hoeveelheden kunnen achterblijven.

Hulpstoffen kunnen zijn: 
-  vulmiddelen om het vaccin beter te kunnen toedienen of 
 de houdbaarheid te verbeteren; voorbeelden zijn zout, 
 gelatine en sucrose.
-  adjuvantia zijn middelen om het afweersysteem 
 te stimuleren en daarmee de effectiviteit van het vaccin te 
 verbeteren; vaak worden hiervoor aluminiumzouten 
 gebruikt
- conserveringsmiddelen zijn bedoeld om het vaccin langer 
 houdbaar te maken, bijv. thiomersal (niet meer gebruikt) 
 en formaldehyde. 

Reststoffen die aanwezig kunnen zijn, zijn vooral kippeëiwit 
en  bepaalde antibiotica. Kippeëiwit kan voorkomen in 
vaccins tegen griep en gele koorts. In vaccins van het 
Rijksvaccinatieprogramma komt geen kippeëiwit voor. 
Sporen van antibiotica die zijn gebruikt bij de fabricage 
kunnen soms achterblijven.
* https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wat-zit-er-in

Zie ook terug: mRNA-vaccins en allergische reacties. 
RNA-vaccins bevatten polyethyleenglycol (PEG) dat 
mogelijk anafylaxie kan veroorzaken bij personen met 
antistoffen tegen PEG. 

Ontsteking van het hart na vaccinatie 

Garcï�a et al 515 beschreven een 39-jarige man met twee 
orgaanspecifieke auto-immuunziekten (chronische 
atrofische	gastritis en hypothyreoïdie) die geen  
klachten had na een eerste prik met het BNT162b2-
vaccin (Comirnaty) van Pfizer/BioNTech. Drie weken 
later kreeg hij zes uur na de tweede prik koorts (38° C) 
en pijn op de borst en tussen de schouderbladen. De 
PCR op SARS-CoV-2 was negatief. Bij verder onderzoek 
bleek er een acute myocarditis (ontsteking van de 
hartspier) te zijn zonder andere afwijkingen aan het 
hart. De verschijnselen verdwenen binnen een week.
De onderzoekers geven aan dat een bewijs van een 
relatie tussen de myocarditis en de vaccinatie niet is 
te leveren, maar dat het moment van optreden na de 
tweede vaccinatie een verband suggereert. 

De EMA volgt vanaf april 2021 gevallen van myocarditis 
na vaccinatie met Comirnaty in Israël. De meeste 
gevallen verliepen mild met herstel in een paar dagen.  
Het waren vooral mannen onder de 30 jaar en de 
symptomen begonnen meestal binnen een paar dagen 
na de tweede prik. 

De EMA geeft aan dat gevallen van myocarditis en
pericarditis (ontsteking van het hartzakje) zijn 
gerapporteerd na vaccinatie met elk van de vaccins 
tegen covid-19. Ook hier was het beloop meestal kort en 
mild. Deze complicaties zijn bij ongeveer 1 per miljoen 
prikken gerapporteerd (zie kader).
Normaal komen deze ontstekingen vooral voor na virale 
infecties of als onderdeel van auto-immuunziekten bij 1 
tot 10 op 100.000 mensen per jaar. 
De EMA geeft aan dat het nog onduidelijk is of de 
beschreven gevallen het gevolg zijn van de vaccinaties 
en dat verder onderzoek hiernaar nodig is. 

Commentaar. Het feit dat bij elk van de vier verschillende 
vaccins deze complicaties zijn geconstateerd bij zo'n 1 op 
de  miljoen prikken en ze "normaal" veel vaker voorkomen 
(10-100 op de miljoen), zou kunnen passen bij de 
veronderstelling dat er geen oorzakelijk verband is.  

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-
ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis

Myocarditis/pericarditis na vaccinatie voor covid-19

Aantal beschreven  gevallen van myocarditis en 
pericarditis na vaccinatie per eind mei 2021:

 aantal gevallen van bij prikken
vaccin myocarditis  pericarditis  (× miljoen) 
 
Pfizer/BioNTech  122 126 160 
Moderna 16 18 19 
AstraZeneca 38 47 40 
Janssen (J & J) 0  1 2  

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-
ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wat-zit-er-in
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
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Een extra prik na volledige vaccinatie?
[toegevoegd 8 augustus 2021]

In sommige landen (Israël, Groot-Brittannië, Duitsland 
en Frankrijk) krijgen risicogroepen nu of binnenkort  
zes maanden na volledige vaccinatie een extra prik, in 
de meeste gevallen hun derde prik.  Het gaat vooral om 
mensen boven de 60 jaar.  In Nederland is hierover nog 
geen besluit genomen. 
Toevoeging 13 december 2021: zie ook H 7 De Nederlandse aanpak.

Het argument om een extra prik te geven, is dat de 
effectiviteit van vaccinatie afneemt van 96% (14 dagen 
na de tweede dosis) tot 83,7% na 4-6 maanden.526 
Bovendien beschermen de huidige vaccins minder 
goed tegen nieuwe varianten zoals de deltavariant.  
Dit geldt m.n. voor de adenovirus-vector vaccins van 
AstraZeneca/Oxford en Janssen/Johnson & Johnson. 

Recent zijn zeven demente bejaarden in een  woon-
zorgcentrum in Zaventem (België) na besmetting 
met de Colombiaanse variant B.1.621 overleden. 
Dit was ondanks dat ze een half jaar eerder twee 
prikken hadden gekregen met het vaccin van	Pfizer/
BioNTech.  Dit geeft aan dat volledige vaccinatie 
met dit vaccin na verloop van tijd onvoldoende 
beschermt tegen de Colombiaanse variant B.1.621 
(zie hoofdstuk 6). Medische informatie over de 
overleden mensen ontbreekt maar het betreft 
waarschijnlijk mensen met een hoog risico door een 
verminderde weerstand en ongunstige leefsituatie.

Wat doet een extra prik na een volledige vaccinatie? 

Vaccin	van	Pfizer/BioNTech

Pfizer/BioNTech maakte op 8 juli 2021 bekend dat 
de resultaten van studies naar het effect van een 
booster (extra prik) van hun vaccin op de varianten 
bemoedigend zijn.*  Een booster zes maanden na de 
tweede dosis wekt 5-10x meer virusneutraliserende 
antistoffen op tegen het originele virus en de 
betavariant (Zuid-Afrikaanse variant) dan na de 
tweede dosis.
* https://time.com/6079002/pfizer-biontech-covid-booster-shots/
 
Deze studies van Pfizer/BioNTech waren niet direct 
gericht op de deltavariant die nu in veel landen de 
belangrijke versie van het virus is. Het bedrijf is wel 
bezig met de ontwikkeling van een nieuw vaccin 
speciaal gericht op de deltavariant en test momenteel 
een vaccin dat is ontwikkeld tegen de betavariant. 

Op 28 juli 2021 maakte Pfizer/BioNTech bekend 
dat een derde prik met hun vaccin de bescherming 
tegen de deltavariant sterk verbetert. De hoeveelheid 
antistoffen gericht tegen de deltavariant neemt bij 
mensen van 18-55 jaar toe met een factor 5. Voor 
personen van 65-85 zou dit een factor 11 zijn.  
Zie ook het commentaar.

Nut van vaccinatie in de real world
[toegevoegd 10 augustus 2021]

Het is bekend dat volledige vaccinatie tegen SARS-
CoV-2 niet 100% beschermt tegen covid-19.  Ziekte en 
vooral sterfte door covid-19 is na volledige vaccinatie 
echter extreem zeldzaam.

De real world in de VS

De CDC heeft op 6 augustus 2021 resultaten bekend- 
gemaakt van het effect van covid-19-vaccinatie op het 
voorkómen van ziekenhuisopnames van personen van 
65 jaar en ouder (Moline et al 527).  Uit onderstaande 
tabel blijkt dat de in de VS goedgekeurde vaccins zeer 
effectief zijn, zelfs na onvolledige vaccinatie geven ze 
nog een behoorlijke bescherming.  

Voorkómen van ziekenhuisopname door resp. 
gedeeltelijke en volledige vaccinatie 
______________________________________________________
vaccin effectiviteit (%) bij personen van
 65-74 jr ≥75 jr
______________________________________________________
Pfizer-BioNTech 84 - 96 66 - 91
Moderna 91 - 96 82 - 96
Janssen/J&J - 84 - 85
______________________________________________________

Er zijn momenteel 165 miljoen Amerikanen volledig 
gevaccineerd. Hiervan overleden er 1.507 (0,001%) 
aan de gevolgen van een infectie met SARS-CoV-2.
7.101 kwamen in het ziekenhuis na een besmetting, 
dat is minder dan 0,005%.
In ongeveer driekwart van de ziekenhuisopnames 
en sterfte door een coronabesmetting betreft het 
personen van 65 jaar of ouder.

De real world in Nederland

Het RIVM heeft op 2 augustus 2021 een schatting 
gepubliceerd van de situatie in Nederland. 528  Van de 
370 covid-19-patiënten die in de week 12-19 juli 2021 
in het ziekenhuis waren opgenomen, was van 320 
patiënten bekend of ze waren gevaccineerd.
74% was niet volledig gevaccineerd, 15% was volledig 
gevaccineerd maar 5% daarvan was bekend met een 
slechte afweer door een afweerstoornis of gebruikte 
medicijnen die de afweer onderdrukken.

Conclusie

Uit deze getallen blijkt duidelijk dat vaccinatie 
een hoge mate van bescherming biedt tegen 
ziekenhuisopname en sterfte door covid-19. Deze 
bescherming is het beste na volledige vaccinatie maar 
onvolledige vaccinatie geeft ook nog een redelijke 
bescherming.

https://time.com/6079002/pfizer-biontech-covid-booster-shots/
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Vaccin van AstraZeneca/Oxford
[toegevoegd 28 augustus 2021]

Iets vergelijkbaars is gevonden voor het vaccin van 
AstraZeneca/Oxford.529,530   In een onderzoek van Flaxman 
et al 530 kregen 90 personen een derde dosis van het 
vaccin ChAdOx1 nCoV-19. De antistoftiters waren signi-
ficant hoger in vergelijking met die van 28 dagen na de 
tweede dosis. Ook de reactie van T-lymfocyten kreeg een 
boost. Ze vonden ook dat een langere tijd tussen de eerste 
en tweede dosis van het vaccin ChAdOx1 nCoV-19 een 
hogere antistoftiter na de tweede dosis gaf. 

Standpunt van de WHO, FDA en CDC
[toegevoegd 8 augustus 2021]

De WHO raadt rijke landen af om nu al een extra prik 
te overwegen of te geven terwijl een groot deel van 
de wereldbevolking nog geen enkele prik heeft gehad.  
Naast ethische bezwaren van deze handelwijze, is het 
grote aantal besmettingen in arme landen ook een groot 
medisch risico omdat veel besmettingen zeker  veel 
mutanten zullen opleveren, waaronder mogelijk zeer 
gevaarlijke. 
In een opmerkelijke reactie hebben de FDA en de CDC 
gezegd dat Amerikanen nu nog geen derde dosis nodig 
hebben (zie ook volgende alinea) en dat het niet aan de 
farmaceutische bedrijven is om te beslissen of een extra 
dosis nodig zou zijn. Ook al omdat het immuunsysteem 
veel meer omvat dan alleen antistoffen.

FDA stemt over een derde prik 
[toegevoegd 21 september 2021]

Op 17 september 2021 heeft een adviescommissie van 
de FDA unaniem voorgestemd om een derde dosis van 
het Pfizer/BioNTech-vaccin goed te keuren voor per-
sonen van 65 jaar en ouder en voor personen die een 
groot risico lopen op ernstige covid-19 na infectie met 
het virus.  De commissie was er tegen om personen van 
16 jaar en ouder een derde prik te geven.  
https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-vaccine-live-updates#2

Effectiviteit van een derde prik
[toegevoegd 18 september 2021]

Op 30 juli 2021 werd in Israël de toediening van 
een derde prik (booster dosis) met het BNT162b2 
mRNA vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd 
voor personen van 60 jaar en ouder die minstens vijf 
maanden daarvoor hun tweede prik hadden gekregen. 
Op 15 september 2021 publiceerden Bar-On et al 
533 de effectiviteit van zo'n derde prik op basis van 
de gegevens van ruim een miljoen personen in een 
database van het Israëlische Ministry of Health. 
In de groep die een booster hadden gekregen (zie fig 
5.13), kwamen zowel infecties met SARS-CoV-2 als 
ernstige covid-19 duidelijk minder vaak voor, resp. met 
een factor 11,3  (95% CI 10,4-12,3) en 19,5 (95% CI 
12,9-29,5).  

Commentaar. In deze studie verminderde een derde prik de 
kans op ernstige covid-19 met een factor van bijna 20. Toch 
is ze niet het definitieve bewijs dat een derde prik zinvol is, 
zie punten 1 en 2. Bezwaren die worden genoemd zijn o.a.:

1. het is een observationele studie waardoor er bias   
 kunnen zijn op basis van de redenen van de keuze van  
 de personen om al dan niet een derde prik te nemen

2. het is niet bekend hoelang de extra bescherming van  
 een derde prik aanhoudt

3. op dit moment is het ethisch maar ook epidemiologisch  
 beter om de vaccins die nodig zijn voor een derde prik  
 te geven aan mensen die nog niet zijn gevaccineerd,  
 m.n. als schaarste aan vaccins hiervan de oorzaak is

De punten 1 en 2 zijn wetenschappelijk weliswaar correct 
maar de overduidelijke gunstige effecten van een derde prik 
in de studie van Bar-On et al 533, de ervaring met het vaccin 
tot nu toe en een dosis gezond verstand maakt deze punten 
pietluttig en irrelevant. 

[toegevoegd  20.10.2021]

Figuur 5.13 Infecties met SARS-CoV-2 en ernstige covid-19 bij personen van 60 jaar en ouder na 
een derde prik (zie tekst) in vergelijking met personen die geen derde prik hebben gekregen.
Bron: Bar-On et al 533 (New England Journal of Medicine)

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-vaccine-live-updates#2
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In het algemeen loopt de vaccinatiebereidheid parallel aan 
het risico op ernstige ziekte na besmetting met  SARS-CoV-2.  
Personen met het grootste risico nemen dan het vaakst een 
derde prik. Dat betekent dat het nut van een derde prik 
sterker is dan uit de getallen blijkt.  

Conclusie. Het is m.i. zinvol en belangrijk om risicogroepen, 
waaronder personen vanaf 65 jaar, nu al een derde prik te 
geven. Dit geldt ook voor andere groepen zodra er geen 
schaarste meer is aan vaccins.  

Een derde prik en de voorzitter van het OMT
[toegevoegd  20.10.2021]

De voorzitter van het OMT,  Jaap van Dissel, zegt 
20.10.2021 in een interview in het AD (fig. 5.15)a, het 
niet nodig te vinden om een derde prik breder in te 
zetten dan nu gebeurtb.  Voor verpleeghuizen maakt hij 
een uitzondering.  Als argument geeft hij aan dat als je 
dat zou doen, zoals in Israël, je het elk half jaar moet 
doen. Bovendien vind hij het niet nodig om mensen 
tegen milde ziekte te beschermen, dus zolang ze er niet 
door in het ziekenhuis komen of aan overlijden.

Commentaar. Dit is het zoveelste voorbeeld van een 
standpunt dat berust op een persoonlijke mening en 
afwijkt van wat veel landen om ons heen wel doen. Hij 
gaat voorbij aan het feit dat ook mensen met milde 
ziekte anderen kunnen besmetten.

Hij geeft verder nog een verklaring waarom de blunder 
in juni 2021 ("Dansen met Janssen", zie hoofdstuk 
7 bij Persconferentie 9 juli 2021) met als gevolg een 
explosieve stijging van het aantal besmettingen, kon 
gebeuren: "het stond niet in onze modellen" .... 

Commentaar. Hij vond het niet nodig de minister voor 
deze blunder te waarschuwen.  Het meest bizar is in 
dit verband de uitspraak "als het nooit fout gaat, is er 
misschien ook niet voldoende geprobeerd". Als je het zo 
bekijkt, hebben ze wel heel veel geprobeerd....

a. AD Rotterdams Dagblad 20.10.2021, pag. 4-5
b. personen met een gestoorde afweer en binnenkort de alleroudsten 
komen in aanmerking voor een derde prik.

Figuur 5.15  Fragment van het interview in 
het AD met Jaap van Dissel.
AD Rotterdams Dagblad 20.10.2021, pag. 5
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Vergelijking van de vaccins van Pfizer, Moderna en 
Janssen bij Amerikaanse veteranen
[toegevoegd 2 december 2021]

Cohn et al 553 vergeleken de effectiviteit van de vaccins 
van Janssen, Moderna en Pfizer/BioNTech tegen 
infectie (positieve PCR) en overlijden bij 780.225 
veteranen in de VS die al dan niet waren gevaccineerd. 
Van februari 2021 tot oktober 2021 nam de effectiviteit 
tegen infectie af van 87,9% naar 48,1%. De effectiviteit 
zakte het sterkst voor het vaccin van Janssen en was 
uiteindelijk 13,1%. Hoewel het risico om te overlijden 
na doorbraakinfecties toenam, beschermde vaccinatie 
de personen die werden geï�nfecteerd met de delta-
variant tegen sterfte.

Effectiviteit tegen sterfte (%) in periode juli - oktober 
2021 met vaccin van
--------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Janssen	 Moderna	 Pfizer

<65 jaar 73,0 81,5 84,3

≥65 jaar 52,2 75,5 70,1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaar. Deze studie geeft aan dat vaccinatie met 
vaccins van Janssen, Pfizer/BioNTech of Moderna zeer 
effectief is tegen infectie en sterfte, ook tegen de delta-
variant. 
De effectiviteit loopt evenwel behoorlijk terug in de 
zeven maanden na de volledige vaccinatie, het sterkst bij 
personen van 65 jaar en ouder. De twee mRNA-vaccins 
(Moderna en Pfizer/BioNTech) waren duidelijk effectiever 
dan het geïnactiveerde adenovirusvaccin van Janssen. 
Het vaccin van Moderna scoorde iets beter dan dat van 
Pfizer/BioNTech.  
Deze studie is een observationele studie. Het grootste 
bezwaar hiervan is dat de keuze van het vaccin dus niet 
random was.  

Effect van een booster met BNT162b2 op de sterfte 
door covid-19
[toegevoegd 18 december 2021]

Arbel et al 563 onderzochten het effect van een booster 
met BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) op de sterfte door 
covid-19 bij alle 843.208 leden van 50 jaar of ouder 
van de Clalit Health Services die meer dan 5 maanden 
daarvoor twee doses van BNT162b2 hadden gekregen. 
758,118 (90%) deelnemers hadden een booster 
gekregen in de studieperiode van 54 dagen. 
In de studieperiode was de deltavariant dominant. 
Er overleden 65 personen in de boostergroep (0,16 per 
100.000 personen/dag) en 137 in de groep die geen 
booster hadden gekregen (2,98 per 100.000 personen/
dag). 
De kans op ernstige ziekte was ruwweg een factor 20
lager in de boostergroep dan in de groep zonder 
booster.  
De onderzoekers concluderen dat personen die een 

booster hadden gekregen 90% minder kans hadden te 
overlijden door covid-19 hadden dan personen zonder 
booster.  Ook kreeg de boostergroep zo'n 20x minder 
vaak ernstige ziekte.

Commentaar. Deze studie van Arbel et al 563 is ook een 
observationele studie op basis van in de computer 
opgeslagen data. Het grootste bezwaar hiervan is dat 
de keuze om een booster te nemen niet random was. 
De onderzoekers geven aan dat de keuze wel of geen 
booster te nemen, in Israël een persoonlijke keuze is 
van de deelnemers. Je kunt er echter van uitgaan dat 
eventuele bias die hierdoor kunnen ontstaan eerder een 
onderschatting dan een overschatting van het effect van 
de booster zullen geven. Oudere personen en personen 
met bijkomende ziekten - die normaliter meer risico 
lopen in de studieperiode te overlijden - zijn namelijk 
vrijwel zeker vaker geneigd om een booster te nemen.

Boosters voor kinderen 
[toegevoegd 4 januari 2022]

Op 3 januari 2022 heeft in de VS de FDA de 
emergency use authorization uitgebreid. Kinderen 
van 12-15 jaar mogen nu een booster krijgen met 
het vaccin van Pfizer/BioNTech in de standaarddosis 
van 30 mg. De FDA Acting Commisioner Dr. Janet 
Woodcock verklaarde dat met de huidige golf van de 
omicronvariant, het cruciaal is om door te gaan met 
het nemen van effectieve, levensreddende preventieve 
maatregelen zoals primaire vaccinaties en boosters, 
dragen van maskers en afstandhouden om covid-19 
effectief te bestrijden. 
In de VS moesten er nu nog 6 maanden zitten tussen de 
primaire vaccinatie en de booster, dit is teruggebracht 
naar 5 maanden. Personen die zijn gevaccineerd met 
het vaccin van Johnson & Johnson mogen al twee 
maanden later een booster krijgen met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech.

De FDA heeft ook een derde dosis goedgekeurd als 
onderdeel van de primaire vaccinatie voor kinderen 
met een verminderde weerstand. De CDC is hiermee 
accoord, in lijn met hun advies voor volwassenen met 
een matig tot ernstig gestoorde weerstand. 

De FDA heeft nog geen toestemming gegeven voor een 
booster voor gezonde kinderen onder de 12 jaar, mede 
omdat veel kinderen in deze groep pas in de afgelopen 
paar weken volledig waren gevaccineerd. 
Bron: Deidre McPhillips, CNN, www.edition.cnn.com
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Effectiviteit van boostervaccinatie neemt ook af 
tegen de omicronvariant
[toegevoegd 5 februari 2022]

De  UK Health Security Agency heeft op 27 januari 2022 
een COVID-19 vaccine surveillance report gepubliceerd.579 

Hierin wordt de effectiviteit van veel combinaties van 
basisvaccinaties en boosters in figuren en tabellen 
weergegeven. De effectiviteit wordt apart opgegeven 
voor effectiviteit tegen symptomatische ziekte,  
ziekenhuisopname en tegen sterfte, zowel voor de delta- 
als de omicronvariant. 

Uit fig. 5.16 blijkt dat de effectiviteit van twee prikken 
tegen omicron geleidelijk afneemt, veel sterker dan 
van die tegen de deltavariant. Voor omicron is dat na 6 
maanden of meer 0-10% tegen symptomatische zieke,  
30-35% tegen ziekenhuisopname en 40-70% tegen 
sterfte. De eerste drie maanden na een booster is dit 
veel beter, resp. 50-75%, 80-95% en 85-99% maar ook 

Figuur 5.16  Samenvatting van het bewijs van de effectiviteit van vaccins tegen verschillende 
uitkomsten voor omicron (boven) en delta (onder);
 bewijs uit vele consistente en uitgebreide studies;
 bewijs uit een beperkt aantal studies of met een matige onzekerheid
 er is weinig bewijs op dit moment beschikbaar en de resultaten zijn niet duidelijk
Bron: tabel 2 van het rapport van de UK Health Security Agency. 579

dit lijkt de maanden erna geleidelijk af te nemen en ook 
hier weer het sterkste tegen symptomatische ziekte 
terwijl de bescherming tegen ziekenhuisopname 75-
85% is.  

De  UK Health Security Agency waarschuwt dat de ruwe 
data niet gebruikt moeten worden om de effectiviteit 
van de vaccins in te schatten omdat de data geen 
rekening houden met onvermijdelijke bias zoals 
verschillen in risico en gedrag en verschillen in testen in 
gevaccineerde en niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen 
(zie kader). 

Effectiviteit van tweede boostervaccinatie (vierde 
prik) tegen de omicronvariant 
[toegevoegd 20 maart 2022]

>

We present data on COVID-19 cases, hospitalisations and deaths by vaccination status. These 
raw data should not be used to estimate vaccine effectiveness as the data does not 
take into account inherent biases present such as differences in risk, behaviour and testing in 
the vaccinated and unvaccinated populations. Vaccine effectiveness is .....
Disclaimer op pag. 3 van de UK Health Security Agency over het gebruik van de data uit hun rapport. 579



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

5 - Vaccins

125

Effectiviteit van de tweede boostervaccinatie (vierde 
prik) tegen de omicronvariant
[toegevoegd 20 maart 2022]

Regev-Yochay et al 586 onderzochten in een open niet-
gerandomiseerde studie de effecten van een vierde prik 
met een van de mRNA-vaccins. Ze keken naar 

1. veiligheid 
2.  vermogen immunologische reactie op te wekken   
 (immunogeniciteit) 
3.  effectiviteit om infecties en symptomatische covid-19  
 door de omicronvariant te voorkomen

Deelnemers aan het onderzoek waren medewerkers 
in de gezondheidszorg die al drie prikken hadden 
gehad met het vaccin BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) en 
antistofniveau's hadden ≤700 BAU (40-percentile). Dit 
laatste selectiecriterium was gekozen om vooral ook 
personen in de trial op te nemen met een veronder-
steld hoger infectierisico.

154 deelnemers kregen 30 mg van het BNT162b2-
vaccin (Pfizer/BioNTech) en 120 deelnemers 50 mg van 
het mRNA1273-vaccin (Moderna). Er waren 426 op 
leeftijd gematchte controlepersonen.

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.

1. Veiligheid. Er waren geen ernstige bijwerkingen.  
Milde algemene en locale bijwerkingen kwamen 
voor bij 80% van hen die het Pfizer/BioNTech-vaccin 
en  bij 40% van hen die het Moderna-vaccin hadden 
gekregen. 

2. Immunogeniciteit. Beide vaccins gaven binnen 
twee weken een toename van IgG en neutraliserende 
antistoftiters met een factor 9-10 en een 8-voudige 
toename van neutralisatie van "levend" omicronvirus. 
De titers bereikten weer het niveau van na de derde 
vaccinatie. 

3. Effectiviteit. Doorbraakinfecties kwamen vaak voor 
maar waren meestal erg mild. De viral loads waren 
echter hoog. 
De effectiviteit tegen infectie was voor het vaccin van  
Pfizer/BioNTech 30% (95% CI -9% tot 55%) en 11% 
(95% CI -43% tot +43%) voor het vaccin van Moderna. 

De onderzoekers concluderen dat een vierde dosis met 
een mRNA-vaccin veilig en immunogeen is. Er is enige 
effectiviteit tegen symptomatische ziekte.  
Hoewel de mRNA-vaccins zeer goed tegen ernstige 
ziekte beschermen, is er behoefte aan een vaccin dat 
beter tegen infectie beschermt met zeer besmettelijke 
varianten.  

Commentaar.  Deelnemers aan het onderzoek werden 
geselecteerd op basis van lage titers antistoffen om zo een 
grotere kans op infectie tijdens de studie te hebben. 
Het is daarom goed denkbaar dat de effectiviteit van een 

vierde prik in de "normale" bevolking veel beter is dan de 
11-30% in deze studie.

In Nederland worden boosters, die nu door de GGD 
herhaalprikken worden genoemd, gegeven met 30 mg van 
het BNT162b2-vaccin (Pfizer/BioNTech) of 25 mg van het 
mRNA1273-vaccin (Moderna). De dosis van de herhaalprik 
van Moderna is dus de helft van die die voor de eerste 
twee prikken werd gebruikt.  

Bar-On et al 596 gebruikten gegevens van 1.252.331 
personen in de database van het Israëlische Minis-
terie van Gezondheid die 60 jaar of ouder waren en 
in aanmerking kwamen voor een vierde dosis in een 
periode (10 januari-2 maart 2022) waarin de omicron-
variant B.1.1.529 dominant was. Ze gebruikten het 
BNT162b2-vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ze berekenden hoevaak bewezen infecties en ernstige 
covid-19 voorkwamen vanaf dag 8 na de vierde dosis 
(vier-dosesgroep).  Dit werd vergeleken met een zgn.
drie-dosesgroep die drie doses hadden gekregen en 
een zgn. interne controlegroep die de vierde dosis 4-7 
dagen daarvoor hadden gekregen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  aantal per 100.000 personen-dagen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
groep  ernstig ziek bewezen infectie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-doses 1,5 177   
3-doses 3,9 361
interne controle 4,2 388
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusie. De bescherming tegen ernstige ziekte 
en bewezen infectie na een vierde dosis met het 
BNT162b2-vaccin (Pfizer/BioNTech) was duidelijk 
beter dan na drie doses. De bescherming tegen ernstige 
ziekte nam niet af in de zes weken na de vierde dosis. 
De bescherming tegen bewezen infectie nam echter wél 
af vanaf vier weken na de vierde dosis.

Commentaar.  Het is niet duidelijk waarom de personen 
in de drie-dosesgroep nog niet een vierde prik hadden 
gekregen. Een mogelijke bias kan daarom niet helemaal 
worden uitgesloten. 
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Bescherming door vaccinatie tegen influenza
[toegevoegd 18 mei 2022]

Tayar et al 598  onderzochten of vaccinatie tegen influenza 
(Influvac	Tetra,	Abbott) beschermt tegen infectie 
met SARS-CoV-2 en tegen ernstige covid-19, dit naar 
aanleiding van berichten waarin dit werd gesuggereerd. 

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 30.774 
medewerkers in de gezondheidszorg (leeftijd 32-45 
jaar) in Qatar tussen 7 september en 31 december 2020, 
voordat tegen covid-19 werd gevaccineerd. 
De mediane duur tussen de influenzavaccinatie en de 
PCR-test was 43 dagen. 

De geschatte effectiviteit van de influenzavaccinatie 
tegen infectie met SARS-CoV-2, meer dan twee weken na 
de vaccinatie, was 29,7% (95% CI 5,5-47,7).

De geschatte effectiviteit van de influenzavaccinatie 
tegen ernstige, kritieke of fatale covid-19 was 88,9% 
(95% CI 4,1-98,7).

De onderzoekers concluderen dat een recente vaccinatie 
tegen influenza een merkbare vermindering van het 
risico op infectie met het oorspronkelijke SARS-CoV-2 en 
de ernst van covid-19 geeft.  Het is niet duidelijk of dat 
ook geldt voor de latere varianten.  

Commentaar. Een interessant gegeven maar gezien de vele 
varianten die later van het virus zijn ontstaan, is het de 
vraag of dit nu nog relevant is. Het is evenmin bekend hoe 
lang de bescherming blijft bestaan. 



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

5 - Vaccins

127

Bivalent boostervaccin MRNA-1273.214 (Moderna)
[toegevoegd 25 en 26 juni 2022]

Op 22 juni 2022 kondigde Moderna een bivalent 
boostervaccin MRNA-1273.214 aan dat ook goed werkt 
tegen de omicronvarianten BA.4 en BA.5.602  

Een maand na toediening bij eerder gevaccineerde 
en geboosterde vrijwilligers, gaf 50 mg van het 
vaccin MRNA-1273.214 een krachtige response van 
neutraliserende antistoffen tegen de omicronvarianten 
BA.4 en BA.5. Dit zag men bij alle deelnemers en was 
onafhankelijk van eerdere infectie. De titers antistoffen 
namen verder  toe na een tweede en derde prik en 
waren ook gericht tegen de omicron BA.1 en  delta 
waarbij er ook bescherming was tegen infectie en 
ziekenhuisopname.

Moderna gaat ervan uit dat de resultaten, die aan de 
autoriteiten zijn doorgegeven en zijn ingestuurd voor 
publicatie in een peer-reviewed tijdschrift, voldoende 
zijn voor wijziging van hun boostervaccin naar het 
bivalente MRNA-1273.214.

Commentaar. Moderna geeft geen data over het 
opwekken door het bivalente vaccin van neutraliserende 
antistoffen tegen omicron BA.2.12.1. Dit is relevant omdat 
omicron BA.2.12.1 op dit moment dominant is in de VS.603 

Aangepaste boostervaccins van Pfizer/BioNTech
[toegevoegd 27 juni 2022]

Op 25 juni 2022 hebben Pfizer en BioNTech twee aan 
omicron aangepaste kandidaatvaccins bekendgemaakt.

Het monovalente vaccin, gegeven als een vierde 
booster, gaf een 13,5 en 19,6-voudige toename van 
neutraliserende antistoftiters tegen omicron BA.1 bij 
een vaccindosis van 30 mg en 60 mg.605   

Voor het bivalente vaccin was dit resp. 9,1 en 10,9. 
Voorlopige laboratoriumstudies geven aan dat 
de aangepaste vaccins omicron BA.4 en BA.5 
neutraliseren, maar minder dan het BA.1. 
Het bivalente vaccin is een combinatie van het 
oorspronkelijke vaccin van Pfizer/BioNTech en een 
kandidaatvaccin tegen het spike-eiwit van omicron 
BA.1. 

Gegevens van de fase 2/3 trial laten zien dat een 
boosterdosis van beide aan omicron aangepaste 
vaccinkandidaten in een dosis van zowel 30 mg als 
60 mg een aanzienlijk sterkere immuunresponse 
tegen omicron BA.1 gaven in vergelijking met het 
oorspronkelijke covid-19-vaccin. 

Er wordt met de autoriteiten overlegd om de vaccins 
zo snel mogelijk te op de markt te brengen om 
bescherming te kunnen geven tegen de huidige en 
toekomstige varianten.

Commentaar. Pfizer/BioNTech geeft geen data over het 
opwekken door de monovalente en bivalente vaccins van 
neutraliserende antistoffen tegen omicron BA.2.12.1. 
Dit is relevant omdat omicron BA.2.12.1 op dit moment 
dominant is in de VS.603

EMA is positief over de aangepaste boostervaccins 
van Pfizer/BioNTech en Moderna
[toegevoegd 1 september 2022]

De EMA is positief over de aan omicron aangepaste 
coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna 
(zie terug). De vaccins kunnen worden ingezet als 
boosterprik bij iedereen van twaalf jaar en ouder. 
De Europese Commissie moet het ook nog goedkeuren 
en de Nederlandse autoriteiten moeten nog groen licht 
geven voor gebruik in Nederland, maar die volgen 
meestal snel na een positief oordeel van de EMA. 

Pfizer/BioNTech zou volgende week al 1,4 miljoen 
doses kunnen leveren en een week later nog eens. In 
totaal krijgt Nederland dit jaar 9,95 miljoen doses.
Mensen met een verhoogd risico en zorgmedewerkens 
komen als eerste aan de beurt, gevolgd door iedereen 
van twaalf jaar en ouder die de eerste prikken heeft 
gehad.

Als de GGD's er maar weer klaar voor zijn om de prikken 
te geven ....

Immuniteit tegen omicronvarianten
[toegevoegd 26 juni 2022]

Recente studies geven aan dat vaccinatie en/of doorgemaakte infectie, ook met omicronvarianten, geen 
effectieve neutraliserende antistoffen opleveren tegen de omicronvarianten BA.2.12.1, BA.4 en BA.5.603,604  Hoewel 
neutraliserende antistoffen slechts een deel van de immuniteit bewerkstelligen en lymfocyten ook een belangrijke 
bijdrage leveren, is dit niet onbelangrijk. Neutraliserende antistoffen zouden bijv. een belangrijke factor kunnen zijn 
tegen besmettingen door het virus, terwijl lymfocyten belangrijk zijn in het voorkómen van ernstige ziekte en sterfte. 

Aanpassingen van vaccins i.v.m. omicronvarianten vanaf juni 2022
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EU keurt covid-19 boostervaccin VidPrevtyn Beta goed
[toegevoegd 15 en 16 november 2022]

De EU heeft op 10 november 2022 VidPrevtyn goed-
gekeurd als covid-19 boostervaccin voor volwassenen 
die eerder zijn gevaccineerd tegen covid-19 met een 
mRNA (bijv. van Moderna of Pfizer/BioNTech) of 
adenovirusvectorvaccin (bijv. van Johnson & Johnson/ 
Janssen of AstraZenena/Oxford).a

VidPrevtyn Beta is ontwikkeld door Sanofi	Pasteur	en 
bevat een recombinant spike-eiwit van de beta-variant 
van SARS-CoV-2 dat wordt gemaakt in cellen van 
insecten via een baculovirus. Het adjuvans in het vaccin 
is gemaakt door GSK (GlaxoSmithKline).  

De EMA noemt twee trials waarin de immunologische 
reactie op VidPrevtyn Beta werd vergeleken met een 
ander goedgekeurd covid-19-vaccin.

In de eerste trial 614 kregen 162 personen van 18+ 
jaar een booster met VidPrevtyn Beta of het originele 
Comirnaty (BNT162b2 van Pfizer/BioNTech) dat was 
gericht tegen het oorspronkelijke ("wild-type") SARS-
CoV-2 spike-eiwit.  De booster met VidPrevtyn Beta 
wekte meer antistoffen op tegen SARS-CoV-2 omicron 
BA.1 dan Comirnaty. 

In een tweede trial herstelde een booster met 
VidPrevtyn Beta bij 627 personen van 18+ jaar, die 
eerder volledig waren gevaccineerd,b de weerstand 
tegen verschillende varianten van SARS-CoV-2. 

De conclusie van de CHMP (geneesmiddelencommissie 
van de EMA) was dat het te verwachten is dat een 
booster met VidPrevtyn Beta minstens zo effectief is als 
Comirnaty in het herstellen van de bescherming tegen 
covid-19. 

De meeste bijwerkingen in de studies waren pijn op de 
injectieplaats, hoofdpijn, spier- of gewrichtspijn, zich 
niet goed voelen en rillingen. Ze waren gewoonlijk mild 
en duurden een paar dagen.
_______________________
a. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-appro-
val-vidprevtyn-beta-covid-19-booster-vaccine
b. met een mRNA vaccin (Comirnaty of Spikevax) of een adenovirusvec-
torvaccin (Vaxzevria of Jcovden)

Commentaar. VidPrevtyn Beta is goedgekeurd op basis van 
laboratoriumresultaten met name antistofvorming. Tot nu 
toe speelden klinische gegevens over besmettingen en 
bescherming tegen ziekte de belangrijkste rol bij de goed-
keuring van vaccins. Vandaar waarschijnlijk de enigszins 
merkwaardige redenering van de CHMP in dit verband 
dat het te verwachten is dat een booster met VidPrevtyn 
Beta minstens zo effectief is als Comirnaty in het herstellen 
van de bescherming tegen covid-19. Dit laatste is namelijk 
niet onderzocht.

>

VidPrevtyn Beta is gemaakt met het spike-eiwit van de 
beta-variant van SARS-CoV-2. Het boostereffect is in de 
door de EMA genoemde studies vergeleken met dat van 
de "oude" vaccins van Moderna en Pfizer/BionTech die 
waren gemaakt met het oorspronkelijke (zgn. "wild type") 
SARS-CoV-2. 

VidPrevtyn Beta had wellicht beter kunnen worden 
vergeleken met de nieuwe bivalente mRNA-boostervaccins 
van Moderna en Pfizer/BionTech met RNA voor de spike-
eiwitten van zowel het oorspronkelijke SARS-CoV-2 als van 
omicronvarianten. Deze bivalente vaccins waren bij het 
begin van de trials met VidPrevtyn Beta evenwel nog niet 
beschikbaar. 

Het is redelijk om aan te nemen dat bivalente vaccins een 
breder spectrum aan antistoffen zullen opwekken dan het 
monovalente VidPrevtyn Beta. Bivalente vaccins zullen 
daarom waarschijnlijk effectiever zijn tegen besmettingen 
en ziekte door toekomstige varianten. 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-vidprevtyn-beta-covid-19-booster-vaccine
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-vidprevtyn-beta-covid-19-booster-vaccine
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Goedgekeurde vaccins voor de preventie van covid-19 in de Europese Unie 

fabrikant/
ontwikkelaar

merknaam type vaccin aantal 
(2e dosis 
na weken)

effectiviteit 
%

EMA 
goedkeuring1

Pfizer/BioNTech Comirnaty mRNA in LNP 2 2 (3-6) 94,6 21.12.2020
Moderna Spikevax mRNA in LNP 2 (4) 93,6 06.01.2021

AstraZeneca/Oxford Vaxzevria dsDNA-adenovirus 2 (4-12 ) 59,5 29.01.2021
Johnson & Johnson/ 
Janssen

Jcovden modified 
dsDNA-adenovirus

1 67-72 11.03.2021

Novavax Nuvaxovid spike-eiwitten op nano-
partikels

2 (3) 90,4 3

100 4
18.12.2021

Valneva Austria 
GmbH

Valneva inactivated original 
SARS-CoV-2

24.06.2022

Pfizer/BioNTech Comirnaty Original/Omi-
cron BA.4-5

Comirnaty + spike van 
omicron BA.4 + BA.5

booster voor volledig 
gevaccineerden

Pfizer/BioNTech Comirnaty Original/Omi-
cron BA.1

Comirnaty + spike van 
omicron BA.1

booster voor volledig 
gevaccineerden

Moderna Spikevax bivalent Origi-
nal/Omicron BA.1

Spikevax + spike van 
omicron BA.1

booster voor volledig 
gevaccineerden

Moderna Spikevax bivalent Origi-
nal/Omicron BA.4-5

Spikevax + spike van 
omicron BA.4 + BA.5

booster voor volledig 
gevaccineerden

Sanofi/GSK VidPrevtyn Beta recombinant 
spike-eiwit van 
beta-variant

booster voor volledig 
gevaccineerden

10.11.2022

1  conditional marketing authorisation
2. LNP: liquid nano particle
3. tegen covid-19
4. tegen matige tot ernstige covid-19
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Als virussen zich vermenigvuldigen, ontstaan er vaak 
kopieerfouten in hun genetisch materiaal (RNA of DNA), 
zgn. mutaties.  Een door mutatie veranderd virus wordt 
een mutant of variant genoemd. Het aantal varianten 
dat van een bepaald virus ontstaat, hangt dus samen 
met het aantal keer dat het zich vermenigvuldigt. Veel 
besmettingen staan gelijk aan veel vermenigvuldigingen 
van het virus en leiden dus tot veel mutaties. Mutaties 
die het virus beschermen tegen onze afweer, die 
overigens zeldzaam zijn, kunnen omgekeerd leiden tot 
meer besmettingen.  Mutaties zijn echter meestal geen 
verbetering voor het virus, bijv. als de  mutant zich niet 
verder kan vermenigvuldigen.  
Mutaties die het virus meer ziekmakend maken voor 
een bepaalde gastheer, zijn niet per se gunstig voor het 
virus. Een virus dat dodelijk is voor zijn gastheer kan 
zich niet meer vermenigvuldigen omdat daarvoor een 
levende gastheer nodig is. 

Varianten
[toegevoegd 19 januari 2021]
In vrijwel alle landen wordt het SARS-CoV-2-virus 
van besmette personen steekproefsgewijs getest op 
mutaties. Dit gebeurde voorheen niet of nauwelijks 
en nu uit angst voor de "Britse variant".  Hoe meer 
besmettingen er zijn, hoe meer mutaties er zullen 
worden ontdekt omdat een bepaald virus elke twee 
weken muteert. Er zijn momenteel al meer dan 4.000 
mutaties van  SARS-CoV-2 bekend. Veruit de meeste 
hebben geen betekenis, bijv. omdat ze synoniem zijn, 
d.w.z. dat het aminozuur dat ze coderen hetzelfde 
blijft. Maar ook niet-synonieme mutaties hebben vaak 
geen effect op de besmettelijkheid of ziekmakende 
eigenschappen van het virus. 

Varianten van SARS-CoV-2: what's in a name?

De naamgeving van varianten (mutaties) van SARS-CoV-2 
is momenteel chaotisch. Vaak wordt een gemuteerd virus 
genoemd naar de plaats, streek of land waarin hij voor 
het eerst is geïdentificeerd, bijv. de Britse of Braziliaanse 
variant. Andere worden aangeduid met de naam van 
de mutatie zelf, bijv. D614G. Het beeld wordt verder 
gecompliceerd omdat bepaalde mutaties in meerdere 
varianten voorkomen. Zo komt mutatie E484K voor in twee 
Britse varianten (Liverpool en Bristol), de Zuid-Afrikaanse 
variant en in de Braziliaanse Manaus-variant. 

Commentaar. Je kunt verwachten dat het aantal bekende 
mutaties de komende maanden sterk zal toenemen en 
dat die veel aandacht zullen krijgen in wetenschappelijke 
publicaties en in praatprogramma's op de televisie. 
De "Britse variant" zal de tot nu toe gangbare variant 
geleidelijk geheel zal verdringen. Wat de gevolgen hiervan
zijn, is koffiedik kijken. Maar de gevolgen kunnen best 
meevallen en vergelijkbaar zijn met die in het voorjaar 
van 2020 toen wereldwijd variant D614D geleidelijk  werd 
verdrongen door variant D614G (zie fig 5.8). 

Zie verder tabel 6.1 waarin een aantal van de 
belangrijkste mutaties op dit moment (10 februari 
2021) staan. 

6  MUTATIES
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Figuur 6.1 Mutatie-snelheden (nucleotiden per infectie 
per cel) voor v.l.n.r. hepatitis C virus, HIV (humaan 
immunodefiëntievirus),	poliovirus,	rhinovirus	14,	
influenza	A	virus,	SARS-CoV-2,	influenza	B	virus	en	
HSV-1 (herpes simplex virus type 1). 
Bron: https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/WhctKJWQhmLfP
lnBlCJrwLTBCQqFFzKNHMKnGsjFrgBPLBFsMHXZpDSzjRlhTLSwJVCncMl



Proofreading en deleties

RNA-virussen missen een proofreading polymerase 
waardoor veel kopieerfouten (= mutaties) ontstaan.  
Coronavirussen beschikken echter wel over dit 
polymerase waardoor er minder mutaties ontstaan 
maar dit mechanisme werkt niet bij deleties.  
McCarthy et al 451 vonden dat mutaties bij corona-
virussen vaak deleties zijn.  Deleties in het RNA dat 
voor het spike-eiwit codeert, kunnen het virus minder 
gevoelig maken voor neutraliserende antistoffen.

In fig 6.1 zijn de mutatie-snelheden van een aantal 
bekende virussen weergegeven. Het SARS-CoV-2 
muteert relatief langzaam maar door het zeer hoge 
aantal besmettingen komen ze toch vaak voor. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/WhctKJWQhmLfPlnBlCJrwLTBCQqFFzKNHMKnGsjFrgBPLBFsMHXZpDSzjRlhTLSwJVCncMl
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/WhctKJWQhmLfPlnBlCJrwLTBCQqFFzKNHMKnGsjFrgBPLBFsMHXZpDSzjRlhTLSwJVCncMl
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SARS-CoV-2 mutaties en convalescentenplasma

Algemeen wordt aangenomen dat neutraliserende 
antistoffen tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2 
beschermen tegen infecties of ziekmakende effecten 
van het virus. Mutaties in het gen van het spike-eiwit,
met name op de posities die de binding aan de ACE2-
receptor coderen, kunnen het neutraliserende effect
van antistoffen echter tenietdoen.  Dit is relevant als 
convalescentenplasma (CP) zou worden gebruikt 
om personen te beschermen of behandelen en 
het CP minder goed beschermt tegen gemuteerde 
virussen.  Ook bij vaccins is het van belang dat de 
immunologische reacties (antistoffen, lymfocyten) 
gericht zijn tegen de juiste eiwitten van het virus, met 
name de sptabel 6.1ke-eiwitten. 

Greany et al 423 onderzochten hoe de neutraliserende 
eigenschappen van antistoffen in CP worden beï�nvloed 
door mutaties in het RBD (receptor-binding domain). 
Ze gebruikten hiervoor 35 plasmamonsters van 17 
herstelde COVID-19-patiënten, afgenomen tussen 15 
en 121 dagen na het begin van de symptomen.  
De belangrijkste mutaties bleken die op positie E484 
te zijn (zie fig. 6.2). Sommige sera verminderden 
de neutralisatie van de varianten E484K en E484Q 
met een factor 10 en andere sera verminderden de 
neutralisatie van E484K, E484Q en E484P met een 
factor 35 tot 60.   
Hoewel mutaties op E484 de sterkste vermindering 
gaven van de antistofbinding, verminderde een ander 
serum de neutralisatie van G446V met een factor 30.
Enkele sera verminderden de neutralisatie van de 
mutaties G485R en S494P met een factor 3 tot 5. 
Mutatie E484K komt voor in de recent beschreven 
variant in Zuid-Afrika (501Y.V2) en Brazilië (stamt af 
van de B.1.1.28-lijn). 

Figuur 6.2 Weergave van het RBD (receptor-binding domain) van het spike-eiwit van SARS-CoV-2. De kleuren geven de 
sterkte	van	het	effect	op	de	binding	aan	de	ACE2-receptor	weer.	De	figuur	rechts	is	180	o	gedraaid	t.o.v.	de	figuur	links.
Bron: Greany et al 423 

ACE2-
receptor

ACE2-
receptor

Convalescentenplasma en mutaties

Op 5 februari 2021 beschreven Kemp et al 450 een 
70-jarige man met een chronische SARS-CoV-2-
infectie met pneumonie die acht jaar eerder voor een 
B-cellymfoom was behandeld met chemotherapie en 
rituximab en daardoor een gecombineerde deficiëntie 
van B- en T-lymfocyten. 

Voor de covid-19 kreeg hij twee keer een 10-daagse 
behandeling met remdesivir en op dag 63 en 65 twee 
units convalescentenplasma (CP). Omdat hij achteruit 
ging kreeg hij op dag 95 weer remdesivir en éen unit CP 
maar overleed een week later. 
Gedurende de eerste 57 dagen van de chronische 
infectie veranderde het virus nauwelijks. Na 
behandeling met CP onderging de viruspopulatie 
echter sterke veranderingen waarbij een dominante 
stam ontstond met de mutaties D796H in S2 en DH67/
DV70 in het S1 N-terminale domein van het spike-eiwit. 
Met het verdwijnen van de passieve antistoffen uit het 
CP, namen de virussen met deze escape genotypen af 
maar kwamen weer terug tijdens de daaropvolgende 
behandeling met CP.  
In het laboratorium was de escape dubbelmutant 
ΔH69/ΔV70 en D796H  minder gevoelig voor de 
neutraliserende antistoffen (NAs) in het CP maar even 
infectieus als het wilde* type. Vooral de D796H-mutatie 
gaf de verminderde gevoeligheid maar zijn infectiviteit 
ging ook verloren. De mutant ΔH69/ΔV70 was dubbel 
zo infectieus als het wilde type, mogelijk als gevolg voor 
de verminderde infectiviteit door D796H. 

De resultaten wijzen op een sterke selectie bij het 
SARS-CoV-2 bij een immuundeficiënte patiënt tijdens 
behandeling met CP waarbij varianten ontstonden die 
minder gevoelig waren voor NAs._______________________________
* wild type: zelfde virus zonder de betreffende mutatie(s) 
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Namen van varianten van SARS-CoV-2
[toegevoegd 7 juni 2021]

Varianten van SARS-CoV-2 worden in wetenschap-
pelijke publicaties aangeduid volgens de systematiek 
van Pango, GISAID en Nextstrain. In de publieke sector 
wordt vaak de Pango-naam gebruikt, maar ook namen 
die verwijzen naar een land of plaats waar de variant 
het eerst of het vaakst is aangetroffen, bijv. de Britse 
of Zuid-Afrikaanse variant. Omdat deze geografische 
namen als stigmatiserend kunnen worden ervaren, 
heeft de WHO  op 31 mei 2021 nieuwe namen voor-
gesteld voor de varianten van SARS-CoV-2 voor het 
dagelijks gebruik in de media. Ze zijn niet bedoeld om 
de bestaande wetenschappelijke namen te vervangen.
Voor de nieuwe namen worden letters uit het Griekse
alfabet gebruikt (zie tabellen 6.1 en 6.2 voor enkele 

Tabel 6.2 Voorbeelden van Variants of Interest zoals voorgesteld door de WHO voor gebruik in 
de publieke sector.
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

voorbeelden, die niet volledig zijn). De Britse variant 
B.1.1.7 krijgt hierbij de naam alpha. 

De WHO deelt varianten verder in categorieën op basis 
van de verwachte impact op de pandemie, t.w. VOI, 
VOC of VUM: 

VOI: variant of interest   belangrijke varianten
VOC: variant of concern   zorgelijke varianten
VUM: variant under monitoring   varianten die in de  
  gaten worden 
  gehouden 

Al naar gelang wat bekend wordt van de varianten, 
kunnen ze van de ene categorie naar de andere 
verschuiven.
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Tabel 6.1 Voorbeelden van Variants of Concern zoals voorgesteld door de WHO voor gebruik in 
de publieke sector.
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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D614G
In delen van Europa en de VS circuleert het SARS-CoV-2 
type A2a met de mutatie D614G.  Het SARS-CoV-2 type O 
(D614D) dat aanvankelijk in China circuleerde had deze 
mutatie niet. 228,229  Het gevolg is dat in het spike-eiwit 
S1 het aminozuur asparaginezuur is vervangen door 
glycine (zie fig. 6.3-6.5). Het spike-eiwit S1 is daardoor 
buigzamer en verliest minder S1  (minder shedding van 
S1),252 reden waarom het aantal spike-eiwitten op het 
virusoppervlak met een factor 4-5 is toegenomen. Het 
virus kan daardoor cellen beter infecteren. Mogelijk is de 
D614G-mutatie de achtergrond van de snelle uitbraak 
van het virus in Italië en New York in tegenstelling tot
San Francisco en Washington waar de uitbraak in het 
begin langzamer verliep.  Waarschijnlijk is er geen 
verschil in symptomen en sterfte aan covid-19 door de 
mutatie, 227,252,496,497   

In april 2020 kwam de D614G-mutatie nog zelden voor 
in China maar wel al vaak in Nederland, Zwitserland en 
Frankrijk. 226,230  In Duitsland kwam toen nog vooral de 
oorspronkelijke variant D614D voor. Sommigen zagen  
daarin een aanwijzing dat de D614G-mutant virulenter 
(meer ziekmakend) is maar dat is niet gebleken.  
Van de geï�soleerde stammen die naar de Genbank 
database worden opgestuurd, had in februari 2020 nog 
geen enkele de D614G-mutatie, in maart was dat 25% 
en in mei 2020 70%.228   De voorspelling was toen dat 
de D614G-mutant waarschijnlijk de overheersende 
variant van het virus zal worden, wat inderdaad 
gebeurde (fig. 6.5 en fig. 6.6). 

In juni 2020 was er een nieuwe uitbraak op de Xinfadi 
voedselmarkt in Peking waarbij de D614G-mutant is 
geï�dentificeerd. 244  Chinese onderzoekers meldden 

dat antistoffen van eerdere genezen patiënten de 
D614G-stam niet neutraliseren en dat ongeveer 12% 
van de bij deze uitbraak geï�nfecteerde patiënten in een 
kritieke toestand verkeert. 244  Klumpp-Thomas et al 264 
daarentegen vonden dat IgM-, IgG- en IgA-antistoffen 
van patiënten uit de covid-19-haard in New York zowel 
de D614D- als de D614G-variant herkenden. 

Commentaar 26 januari 2021. D614D is - ook in Neder-
land - min of meer geruisloos vervangen door D614G. 
Mogelijk verspreidt deze mutant zich gemakkelijker dan 
D614D maar is niet ziekmakender. Het is niet gebleken 
dat mensen door D614G voor de tweede keer covid-19 
kunnen krijgen. 

614e aminozuur in het spike-eiwit is gemuteerd van D naar  G

ORF1a eiwit                                     ORF1b                   spike          E   M     N 

- door mutatie veranderd aminozuur

- spike-eiwit

D614G
mutatie

Figuur 6.3  SARS-CoV-2 met D614G-mutatie waardoor 
het 614e aminozuur van het spike-eiwit asparaginezuur 
is vervangen door glycine.  
Bron: Zhang et al, Scripps Research Institute, Jupiter, VS 228

Figuur 6.4 Links het spike-eiwit. Rechts een 
detail () van het S1-deel van het spike-eiwit. 
Positie D614 van de mutatie is aangegeven 
waar het aminozuur asparaginezuur is 
vervangen door glycine.   
Bron: Zhang et al, Scripps Research Institute, Jupiter, VS 228

Figuur 6.5 Relatieve geografische	verdeling	
van de SARS-CoV-2 mutaties D614D (geel) en 
D614G (blauw) op 20 april 2020.   
Bron: Comandatore et al 230
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Mutatie van SARS-CoV-2 bij nertsen in Denemarken
(Cluster 5)

Begin november 2020 werd gemeld dat bij 216  nert-
senfokkerijen in Noord-Jutland (Denemarken)vijf 
clusters van varianten van het coronavirus zijn aange-
troffen. Hierbij zijn zeven verschillende mutaties van 
het spike-eiwit gevonden met veranderingen van de 
aminozuren H69del/V70del, Y453F, I692V en M1229I 
(Deense Statens Serum Institut 6 november 2020). 

Bij 240 inwoners werd een “nertsenvariant” van het 
coronavirus aangetroffen. Twaalf daarvan betroffen het 
cluster 5-type waartegen COVID-19-antistoffen minder 
goed zouden beschermen volgens de WHO.

Hoewel er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat het virus 
zich anders gedraagt dan de gangbare variant, worden om 
veiligheidsredenen de 17 miljoen nertsen in Denemarken 
geruimd. Verder zijn er strenge quarantaine-maatregelen 
afgekondigd voor Noord-Jutland. 

De variant blijkt eerder te zijn gevonden in Nederland.  
De mutatie die dus een potentieel risico is voor de 
effectiviteit van de komende vaccins, is vooralsnog 
geen reden voor de Nederlandse regering om het 
beleid aan te passen. Ook het RIVM vindt de situatie in 
Denemarken geen reden om in te grijpen (situatie op 
09.11.2020). In hoeverre deze geruststellingen terecht 
zijn, zal de toekomst leren.

Commentaar 6 februari 2021. Door het ruimen van de 
nertsen en de lockdown is deze variant waarschijnlijk 
uitgestorven. 

Figuur 6.6 Mutant D614G (blauw) nam wereldwijd in 
ongeveer 3 maanden tijd geleidelijk de plaats in van 
variant D614D (oranje) bij infecties met SARS-CoV-2.  
Dit verliep zonder merkbare gevolgen. 
Bron: Korber et al 436

↑

VOC-202012/01 (B.1.1.7; Britse variant; Alpha)
[aanvullingen vanaf 20.12.2020]

In september 2020 werd een nieuwe variant van SARS-
CoV-2 ontdekt. Deze werd aanvankelijk vooral gevonden 
in het zuidoosten van Engeland in een periode waarin 
het aantal besmettingen sterk steeg.  De vraag is dan 
of deze mutant besmettelijker is dan zijn voorganger 
(D614G) of slechts een gevolg van het grotere aantal 
besmettingen.  De mutant is ook in Wales, Schotland, 
Nederland, Denemarken en Australië aangetroffen.  

De nieuwe variant kreeg aanvankelijk de naam 
VUI-202012/01, waarbij VUI staat voor Variant Under 
Investigation, 2020 voor het jaar, 12 voor maand en 
01 is het volgnummer. De naam is veranderd in VOC-
202012/01 (Variant of Concern 202012/01). Hij is 
ook bekend als lijn B.1.1.7 en in de volksmond als de 
"Britse variant".

De variant heeft 23 mutaties: 13 die andere amino-
zuren opleveren (zgn. niet-synonieme mutaties), 6 die 
aminozuren niet veranderen (synonieme mutaties) en 
4 deleties.396,397  Een aantal veranderingen zitten in het 
spike-eiwit: deletie 69–70, deletie 144, N501Y, A570D, 
D614G, P681H, T716I, S982A en D1118H. Relevant 392

hiervan zijn N501Y  met op aminozuurpositie 501 
tyrosine in plaats van asparagine en Y145del. Zie 
tabel 6.1 met de gegevens van de PHE van 13 februari 
2021.471

Omdat het virus met het spike-eiwit aan de  ACE2-
receptor op menselijke cellen bindt en positie 501 
in het RBD (receptor binding domain) ligt, zou dit 
theoretisch (maar zie kader Besmettelijkheid en 

Tabel 6.3 Kenmerkende mutaties van de "Britse" va-
riant VOC 202012/01 (B.1.1.7). De deleties met oranje 
achtergrond		maken	geen	onderdeel	uit	van	de	definitie.  
Bron: PHE Technical Briefing 6, 13 February 2021. 471

Standaardafkortingen van aminozuren: voorbeelden

 A alanine D asparaginezuur
 E glutaminezuur G glycine 
 H histidine K lysine
 N asparagine P proline
 Q glutamine S serine 
 T threonine Y tyrosine

Zie voor een lijst met alle afkortingen van aminozuren: 

https://www.genome.jp/kegg/catalog/codes1.html 

https://www.genome.jp/kegg/catalog/codes1.html
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N501Y-mutatie) gevolgen kunnen hebben voor zijn 
besmettelijkheid en verspreiding.391,392 Daarnaast 
binden sommige neutraliserende antistoffen aan Y145. 
Spike-mutaties zitten niet alleen in het RBD (N501Y, 
A570D), maar ook in S1 (H69/V70) en S2 (P681H, 
T716I, S982A, D1118H).395  

De 69/70-deletie was al vaker gevonden, o.a.  in 
Deense nertsenfokkerijen (zie terug). Ze veroorzaakt 
waarschijnlijk een verandering van de vorm van het 
spike-eiwit.  

De P681H-mutatie naast de S1/S2 furine splitsings-
plaats was ook al vaker gevonden.

De mutatie ORF8 stop codon (Q27stop) zit niet in het 
spike-gen maar in het ORF8-gen (open reading frame 
8).  Zulke mutaties zijn eerder in Singapore gezien en 
weer verdwenen.396  Een Q27stop-mutatie verkort het 
ORF8-eiwit of maakt het inactief 398 en is geassocieerd 
met mildere symptomen en betere afloop van de 
ziekte.  Het SARS-CoV-2 ORF8 is een immunoglobuline-
achtig eiwit dat de afbraak regelt van het MHC-I (major 
histocompatibility complex) en de antivirale reactie 
van type I interferon onderdrukt. 399 

Twee andere mutaties circuleerden al wereldwijd 
voordat ze in mutant VOC-202012/01 samen werden 
waargenomen.  Voor N501Y was dat al in april 2020 
in Brazilië en voor 69-70del al in januari 2020 in 
Thailand en in februari 2020 in Duitsland.394,395 
Op dit moment zijn er overigens al meer dan 4.000 
mutaties in het spike-eiwit bekend. 

Commentaar. Door de premier van de UK Boris Johnson 
en in de media wordt VUI-202012/01 besmettelijker 
genoemd dan de heersende D614G-mutant en als oorzaak 
aangewezen van de toename van het aantal mensen met 
positieve testen in de UK en West-Europa. Maar m.n. het 
onverantwoorde koopgedrag met drommen mensen op 
straat in veel steden eind november/begin december 2020 
in combinatie met het winterweer, kan even goed een 
verklaring zijn voor de toename. Dit geldt evenzeer voor 
Londen waar o.a. de pubs tot 18.12.2020 nog open waren! 
Als er bij een sterke toename van het aantal besmettingen 
een variant ontstaat, zal deze navenant vaker wordt 
aangetroffen. Vooralsnog lijkt de nieuwe mutant niet 
gevaarlijker dan de nu gangbare stam.391

Begin oktober 2020 kwam in de UK variant  501Y* voor bij 
0,1% en eind november 2020 bij 49,7%. 404   Waarschijnlijk 
zal deze de vorige (501N) geheel verdringen in Europa en de 
rest van de wereld, te vergelijken met wat eerder gebeurde 
met 614D die werd verdrongen door 614G (zie terug). 
Deze verandering had overigens weinig of geen merkbare 
consequenties.
* dit is ook een essentiële mutatie in VOC-202012/01

Vaccins wekken weerstand op tegen verschillende delen 
van het spike-eiwit, reden waarom wordt aangenomen 
dat de huidige vaccins ook effectief zijn tegen deze 
VOC-202012/01. Het SARS-CoV-2 muteert overigens veel 
langzamer dan het griepvirus maar de vaccins kunnen 
zonodig worden aangepast.
 
Op 26.12.2020 publiceerden Davies et al 408 hun 
studie over de besmettelijkheid en ernst van de VOC-
202012/01 variant, geheel gebaseerd op wiskundige 
modellen. Zij schatten dat deze variant 56% (95% 
betrouwbaarheidsinterval 50-74%) meer besmettelijk 
is dan eerdere varianten. Ze vonden geen aanwijzingen 
dat de ernst van de ziekte door de variant anders was. 

Commentaar 28.12.2020. Tot nu toe heb ik geen data
gevonden die aantonen dat VOC-202012/01  besmet-
telijker is dan het gangbare virus. De komende tijd moet
duidelijk worden of deze data bestaan en zo ja, hoe
betrouwbaar ze zijn (zie verder). De genoemde model-
studie van Davies et al 408 kan niet uitmaken of de mutant 
het gevolg of de oorzaak is van de toename van het 
aantal besmettingen of er niets mee te maken heeft.   

De drastische reisbeperkingen die wereldwijd zijn 
ingevoerd, zullen zeker de verspreiding van het virus 
verminderen maar zijn voor veel mensen dramatisch. 
De vraag is of het rationele maatregelen zijn of paniek-
reacties, uitingen van een plotseling opgekomen door-
geschoten dadendrang of afleidingsmanoevres voor 
binnenlandse economische en/of politieke problemen 
Maar misschien komt het overheden en instituten die bij 
herhaling de plank hebben misgeslagen, wel goed uit dat 
ze nu een mutatie van een virus de schuld kunnen geven 
van het uit de hand lopen van het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames.
De situatie met de mutant VOC-202012/01 lijkt op de
mutatie eerder dit jaar van D614D naar D614G (zie 
hoofdstuk 5). De mutant D614G heeft de tot dan gangbare 
D614D in korte tijd verdrongen, zonder duidelijke gevolgen 
voor de besmettelijkheid, klinische verschijnselen en 
immuniteit hoewel daar aanvankelijk wel voor werd 
gevreesd.
Het is aannemelijk dat het met variant VOC-202012/01 
ook zo zal gaan en dat deze op korte termijn de tot nu toe 
heersende variant (met o.a. 501N en 614G) wereldwijd zal 
verdringen.  Pogingen om dit te voorkomen zijn m.i. zinloos 
en tot mislukken gedoemd.  
[26.12.2020]

  



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

6 - Mutaties

137

501Y.V2 (B.1.351; Zuid-Afrikaanse variant; Beta)
[aanvulling vanaf 21 december 2020]

Op 18 december 2020 maakte Zuid-Afrika bekend 
dat mutant 501.V2 was vastgesteld op verschillende 
plaatsen in het land.  Andere namen voor deze variant 
zijn 20C/501Y.V2, B.1.351 lijn en Zuid-Afrikaanse 
COVID-19-variant. De variant staat los van de Engelse 
variant en zou vaker bij tevoren gezonde jongeren 
voorkomen en gepaard gaan met ernstiger ziekte. 

Variant 501.V2 is gekenmerkt door negen mutaties  
waarvan zes in het spike-eiwit (D80A, D215G, A701V, 
K417N, N501Y, E484K). De laatste drie kunnen belang-
rijke gevolgen hebben voor de binding aan ACE2 omdat 
ze liggen in het RBD (receptor binding domain).402,403    

Zie ook tabel 6.4 met de kenmerkende mutaties zoals 
door de PHE opgegeven op 13 februari 2021.471 
Variant 501Y.V2 verschilt van de Engelse in dat hij o.a. 
de mutatie E484K heeft en 69-70del mutatie mist. 
Alleen N501Y komt overeen en de Zuid-Afrikaanse 
autoriteiten menen dat deze de reden is van een betere 
hechting van het virus aan de ACE2-receptor op mense-
lijke cellen en daarmee van de snelle verspreiding.  
Fratev 430 vond dat de K417N en N501Y mutaties samen 
de neutraliserende werking van antistoffen van COVID-
19-patiënten volledig teniet kon doen waarbij K417N 
het meest uitgesproken effect had.   
Nelson et al 431 vonden dat de combinatie van de 
mutaties E484K, K417N en N501Y bij binding aan 
menselijk ACE2 een sterkere vormverandering van 
het spike-RBD gaf dan E484K of N501Y alleen. Variant 
501Y.V2 kan waarschijnlijk door E484K ontsnappen 
aan neutraliserende antistoffen van eerdere infecties en 
herstelde COVID-19-patiënten opnieuw infecteren. 

Commentaar. Voor de hierboven genoemde grotere  
besmettelijkheid van variant 501Y.V2 is op dit moment 
geen wetenschappelijke bewijs te vinden. Media-berichten 
geven aan dat m.n. jongeren in Zuid-Afrika massaal social 
distancing negeren en geen mondkapjes dragen.  Dit 
gedrag zou, evenals in Engeland, net zo goed de reden 
van de explosie aan besmettingen kunnen zijn zonder dat 
variant 501Y.V2 daar een bijzondere rol bij hoeft te spelen.  

Wang et al 434 onderzochten bij 20 vrijwilligers anti-
stoffen en memory B-lymfocyten tegen verschillende 
mutanten na vaccinatie met  de mRNA-vaccins van 
Moderna (mRNA-1273) of Pfizer-BionTech (BNT162b2).  
De mutanten waren E484K, N501Y (B1.1.7), K417N en 
met de combinatie K417N:E484K:N501Y (501Y.V2).
Acht weken na de tweede injectie hadden de vrijwilligers 
hoge titers IgM en IgG tegen het RBD (receptor binding
domain) van het spike-eiwit van SARS-CoV-2. De virus-
neutraliserende activiteit van plasma en de relatieve 
aantallen RBD-specifieke memory B-cellen was hetzelfde 
als bij van COVID-19 herstelde personen met een 
natuurlijke infectie. Deze activiteit was echter geringer 
tegen de mutanten E484K, N501Y of de combinatie 
K417N:E484K:N501Y. 
14 van de 17 door vaccinatie opgewekte monoklonale 

antistoffen tegen een aantal verschillende RBD-epitopen 
die SARS-CoV-2 sterk neutraliseren, deden dat minder of 
helemaal niet tegen K417N, E484K of N501Y-mutanten.   

Conclusie. De resultaten van Fratev 430, Nelson et al 431

en Wang et al 434 geven aan dat mutanten N501Y, 
E484K en K417N, m.n. als ze samen voorkomen, 
kunnen ontsnappen aan de werking van 
neutraliserende (monoklonale) antistoffen en er ook 
verantwoordelijk voor kunnen zijn dat mensen voor de 
tweede keer COVID-19 krijgen. Dit heeft ook gevolgen 
voor de effectiviteit van de huidige vaccins. 

Moderna-vaccin effectief tegen mutant B.1.351 (501Y.V2)
Op 25 januari 2021 maakte Moderna de resultaten 
bekend van in vitro neutralisatie-studies tegen B.1.1.7 
en B.1.351 met sera van acht personen en 24 resusapen 
die waren gevaccineerd met het Moderna-vaccin. 435 
De neutralisatie- titers tegen B.1.1.7 waren vergelijkbaar 
met die tegen eerdere varianten. Die tegen B.1.351 
(= 501Y.V2) waren zes keer lager dan tegen eerdere 
varianten maar nog steeds boven de grens waarvan 
wordt aangenomen dat ze beschermen. 
De studies werden gedaan in samenwerking met de 
VRC (Vaccine Research Center) van het NIAID (National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases), onderdeel 
van de NIH (National Institutes of Health).  
Moderna werkt aan vaccin mRNA-1273.351 voor een 
preklinische en fase 1 studie om het immunologische 
voordeel te onderzoeken van een boostervaccin.* 
* https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-
details/moderna-covid-19-vaccine-retains-neutralizing-activity-
against

Tabel 6.4 Kenmerkende mutaties van de "Zuid-
Afrikaanse" variant VOC 202012/02 (B.1.351). De 
deleties met oranje achtergrond zijn geen onderdeel 
van	de	definitie.	Tekst in rood zijn mutaties in subsets 
(substrains). 
Bron: PHE Technical Briefing 6, 13 February 2021. 471

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-covid-19-vaccine-retains-neutralizing-activity-against
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-covid-19-vaccine-retains-neutralizing-activity-against
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-covid-19-vaccine-retains-neutralizing-activity-against
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Studie van het Imperial College London
[toegevoegd 3 januari 2021]

Op 31 december 2020 maakte het Imperial College 
London in Report 42 de resultaten bekend van hun 
studie naar de B.1.1.7 lijn (VOC-202012/01) waarin 
epidemiologische en genetische data van het virus 
werden gecombineerd (Volz et al 417). 

De auteurs geven aan dat ze met eerdere versies van hun 
analyses de Britse regering hebben geïnformeerd. 

Ze hebben naar epidemiologisch bewijs gekeken 
of  variant VOC-202012/01 een voordeel heeft bij 
de transmissie (overdracht, besmetting). Ze vonden 
dat genetische veranderingen van VOC-202012/01 
verenigbaar zijn met een exponentiële groei. Ze 
vonden ook een verschuiving van de besmettingen 
naar personen onder de 20 jaar. Ze concluderen dat 
VOC-202012/01 het reproductiegetal met 0,4 tot 0,7 
verhoogt.

Commentaar.  Deze studie is gebaseerd op de associatie 
tussen het aantal besmettingen en de frequentie van de 
nieuwe variant VOC-202012/01.  Om deze associatie te 
vinden is geen rocket science nodig maar de essentiële 
vraag is: 

Is de variant VOC-202012/01 de oorzaak of het gevolg 
van de toename van het aantal besmettingen of hebben 
ze niets met elkaar te maken?

Deze vraag is met deze studie niet beantwoord terwijl de 
suggestie wordt gewekt dat VOC-202012/01 de
oorzaak is van de toename van het aantal besmettingen 
in de UK.  Dit is ook wat de Britse regering in de media 
communiceerde. 
Maar het is doodgewoon niet bekend wat precies de
rol is van variant VOC-202012/01. Hij zou de oorzaak
kunnen zijn van de toename van het aantal COVID-19-
patiënten maar net zo goed een gevolg. De toename  
kan minstens zo goed verklaard worden uit het op grote 
schaal negeren van social distancing in grote steden, 
met name door (feestende) jongeren.  Dat de variant 
wat vaker bij jongeren voorkomt, kan hier bij passen. In 
Nederland hoefden tot 13 januari 2021 scholieren van 13 
tot 18 jaar geen 1,5 m afstand te houden !
Een andere m.i. reële mogelijkheid is dat besmetting met 
de nieuwe variant, ook met relatief weinig virus, minder 
vaak asymptomatisch verloopt (zie kader). Buiten de 
UK was er hetzelfde beeld van toename van het aantal 
besmettingen, ook daar werd social distancing vaak op 
grote schaal genegeerd maar variant VOC-202012/01 
kwam toen buiten de UK nog maar sporadisch voor.  

Kortom, een harde conclusie over de betekenis van de 
variant VOC-202012/01 is nog niet te trekken. 

Besmettelijkheid en N501Y-mutatie 
(“Britse” variant)

In het Public Health England rapport Investigation 
of novel SARS-COV-2 variant. Variant of Concern 
202012/01 397 wordt de mogelijke impact van de 
spike-mutatie N501Y besproken die o.a. vóorkomt in 
de variant VOC-202012/01.  
Er wordt gesteld dat het zeer waarschijnlijk is dat 
N501Y de bindingsaffiniteit van het spike-eiwit aan 
de receptor beï�nvloedt en dat het mogelijk is dat deze 
mutatie alleen of in combinatie met deletie 69/70 
de besmettelijkheid van het virus verhoogt. Dit is 
gebaseerd op de positie van het 501-residue in het 
RBD (receptor binding domain) van het spike-eiwit en 
data die aantonen dat N501Y de interacties tussen het 
spike-eiwit en het menselijke ACE2 verhoogt, aldus 
het rapport.

Commentaar. De sterkte van de binding van het spike-
eiwit aan de ACE2-receptor is relevant bij contact 
tussen het spike-eiwit en de ACE2-receptor, dus pas 
na besmetting. Een sterke binding tussen spike-eiwit 
en ACE2-receptor vergroot de kans dat een virus na 
besmetting een menselijke cel binnendringt en kan 
vermenigvuldigen. Mutant N510Y is wat dit betreft 
vergelijkbaar met mutant D614G (zie terug). Het gevolg 
van een sterkere binding is waarschijnlijk dat je na 
besmetting meer kans hebt om ziek te worden en dat 
hiervoor minder virus nodig is, m.a.w. de kans dat een 
besmetting asymptomatisch verloopt is kleiner. 
[toegevoegd 22.12.2020]  

Is besmetting met N501Y ("Britse" variant) minder 
vaak asymptomatisch?

Uit bovenstaande informatie is het duidelijk dat de 
“Britse“ variant N501Y niet besmettelijker kan zijn  dan 
zijn voorganger omdat de mutatie pas bij de interactie 
met de ACE-receptor, dus na besmetting, effect heeft.  
Bij besmetting met variant N501Y is de kans dat deze 
asymptomatisch verloopt, waarschijnlijk wel kleiner.  Tot 
nu toe zijn er geen aanwijzingen dat mensen die besmet 
zijn met de mutant N501Y erger ziek worden. 
Dit kan ook voor kinderen gelden. Door besmetting met 
de mutant N501Y worden kinderen waarschijnlijk vaker 
ziek dan met de eerdere gangbare variant waardoor het 
lijkt alsof  de mutant besmettelijker is. 

De belangrijkste reden van de schijnbaar grotere be-
smettelijkheid van de Britse variant is dus mogelijk 
dat besmetting, ook met relatief weinig virus, minder 
vaak asymptomatisch verloopt. Hierdoor worden er 
meer mensen ziek na besmetting en wordt de zorg 
dus zwaarder belast. Een voordeel kan zijn dat er min-
der asymptomatische maar besmettelijke personen 
rondlopen die veel andere personen besmetten, een 
belangrijke factor bij de snelle uitbreiding van elke 
epidemie. 
[toegevoegd 12 januari 2021]  
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COVID-19 Infection Survey Team (Oxford, UK)
[toegevoegd 19 januari 2021]

Op 15 januari 2021 maakte het COVID-19 Infection 
Survey Team (Walker et al 426) uit Oxford (UK) bekend
dat de Britse variant per dag 6% sneller groeit dan 
andere varianten. Omdat een besmettingscyclus zo'n 
vijf dagen duurt, is de Britse variant 30% besmet-
telijker dan de traditionele, aldus gezondheidseconoom 
Koen Pouwels van het onderzoeksteam.426   

De onderzoekers vonden geen bewijs dat de viral load 
(gemeten als Ct in de RT-PCR) van volwassenen en 
kinderen met de Britse variant groter is dan van hen 
met de traditionele variant. 426  

Ze zien dat mensen zonder klachten vaker positief 
testen en mogelijk substantieel bijdragen aan de 
verspreiding van het virus. Uit deze studie blijkt niet 
onomstotelijk dat kinderen relatief vaker ziek worden 
van de nieuwe variant. Maar kinderen zijn zelfs nu de 
groep die het vaakst besmet is, maar dat was ook met 
de oude variant het geval. Dat heeft mogelijk te maken 
met dat in de lockdown (in de UK) de scholen zo lang 
mogelijk open bleven, aldus Pouwels.*
* Koen Pauwels, AD 19 januari 2021

Commentaar. De bevindingen wijken nogal af van eerdere
stellige uitspraken van Britse en Nederlandse instanties, 
wat de interpretatie bemoeilijkt.
In het AD-interview stelt Pouwels: "het gedrag van mensen 
veranderde in november en begin december eigenlijk niet,
en toch ging het aantal besmettingen plotseling rap 
omhoog".*  Deze uitspraak is m.i. twijfelachtig als ik 
terugdenk aan de televisiebeelden van de afgelopen 
maanden uit Engeland, waar de pubs in Londen pas op 
18 december 2020 dichtgingen. 
Snelle stijgingen van het aantal besmettingen in november 
en december 2020 zag je in heel Europa, waarschijnlijk 
door het massaal negeren van social distancing in 
combinatie met het winterseizoen.  De Britse variant kwam 
toen nog nauwelijks voor op het Europese vasteland. 
* Koen Pauwels, AD 19 januari 2021

Informatie van Public Health England
[toegevoegd vanaf 22 januari 2021]

Op 5 januari 2021 maakte de PHE (Public Health 
England; www.gov.uk/phe) cijfers bekend van het aantal 
personen dat na contact met covid-19-patiënten tussen 
30 november en 20 december 2020 covid-19 kregen, 
uitgesplitst naar o.a. de variant van het virus, niveau van 
contact en leeftijdscategorie.432 De complete getallen 
zijn vermeld in Bijlage 19.  

Als de indexpatiënt variant VOC-202012/01 had, 
kreeg 14,7% van de contacten ook covid-19. Voor een 
indexpatiënt met andere varianten was dat 11%.  Van 
12,7% van de contacten was niet bekend om welke 
variant het ging en dat is een potentiële bias als de reden 
van het niet bekend zijn verband kan houden met de 
variant en bijkomende ziekte.  

In de hierna volgende 2x2 tabel is de kans om na contact 
met een covid-19-patiënt ook covid-19 te krijgen verder 
uitgesplitst naar de intensiteit van het contact.  Direct 
contact leidde voor beide varianten tot een hoger 
percentage covid-19 bij hun contacten dan nauw contact 
en de kans was groter als VOC-202012/01 in het spel 
was (zie kader voor wat ze verstaan onder direct en 
nauw contact).433

> vervolg

contact
direct (%) nauw (%)

variant
VOC-202012/01 15,5 7,5

andere 11,8 5,2

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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Fig. 6.7 geeft de nieuwste informatie van de PHE over 
het aantal besmettingen met VOC-202012/01 en andere 
varianten in de UK in de periode van 7 september 2020 
tot 24 januari 2021. 445  Zie ook fig. 6.10. 

Hieruit blijkt dat vanaf 11 januari 2021 het totaal aantal 
covid-19 gevallen door zowel de oude variant als de 
nieuwe mutant VOC-202012/01 sterk afneemt ondanks 
dat deze laatste relatief gezien vaker de oorzaak is.

Commentaar. Deze informatie van de PHE geeft aan dat
contact met een covid-19-patiënt met variant VOC-
202012/01 iets meer kans geeft om covid-19 op te lopen 
dan contact met een covid-19-patiënt met een andere 
variant. Een direct contact geeft hierop voor beide varian-
ten meer kans dan een nauw contact, maar die kansen zijn 
groter bij de contacten met een covid-19-patiënt met de 
variant VOC-202012/01. 
Opmerkelijk is dat voor de leeftijdsgroepen 10-19 jaar,  
20-29 jaar en "onbekende leeftijd", de percentages voor 
de beide varianten erg dicht bij elkaar liggen, nl. resp. 11,8 
vs 9,6, 16,4 vs 14,2 en 5,8 vs 5,0 (zie Bijlage 19). Dit roept 
vragen op over de representativiteit van de getallen en de 
daaruit getrokken conclusies. 
De grotere kans om bij contact met een covid-19-patiënt 
met variant VOC-202012/01 ook covid-19 te krijgen, kan 
niet verklaard worden uit de mutatie N501Y.  Mutatie 
N501Y versterkt de binding tussen het spike-eiwit en de 
ACE2-receptor op menselijke cellen en speelt dus pas een 
mogelijke rol na besmetting. Mogelijk hebben éen of meer 
van de andere 16 niet-synonieme mutaties van VOC-
202012/01 een effect, bijv. op de levensvatbaarheid van het 
virus in druppels en aerosols of op de kans om klachten te 
krijgen na een besmetting.  

De NOS publiceerde op 2 februari 2021 een voorspelling 
over de bijdrage van de Britse variant aan de besmet-
tingen in Nederland die suggereert dat deze hierdoor 
niet alleen procentueel zullen toenemen maar ook in 
absolute aantallen (fig 6.8). 

Commentaar 2 februari 2021. De Nederlandse getallen 
van 31 januari 2021 komen qua verhouding ruwweg 
overeen met de Britse op 30 november 2020. Daarna 
nam in de UK het aantal covid-19-gevallen rond en na 
de feestdagen fors toe maar daalde weer even fors in 
de tweede helft van januari 2021, dit ondanks dat op 18 
januari 2021 89,5% van covid-19 door de Britse variant 
werd veroorzaakt.  
De verhouding klassieke/Britse variant loopt in Nederland 
twee maanden achter op de UK. De genoemde stijging in 
de UK kan samenhangen met de feestdagen in december, 
en die hebben wij al gehad. 
Als Nederland de trend in de UK zou volgen, is het goed 
denkbaar dat het aantal besmettingen eind februari/
maart - in tegenstelling tot voorspellingen van de over-
heid, OMT en RIVM - juist zal dalen ondanks de toene-
mende bijdrage hieraan van de Britse variant. 
Maar omdat dit allemaal onzeker is en de vaccinaties ver-
traagd verlopen, is het verstandig de huidige maatregelen 
nog voort te zetten totdat meer zekerheid bestaat over de 
gevolgen van de Britse variant.

Figuur 6.7 Staafdiagram met aantal Britse COVID-19-
patiënten door de SARS-CoV-2 variant VOC-202012/01      
en andere varianten      in de weken van 7 september 2020 
tot 24 januari 2021.445  De rode lijn geeft het percentage  
VOC-202012/01	van	het	totale	aantal.		Zie	ook	fig.	6.8.

Figuur 6.8  Staafdiagram van de verhouding van het 
aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland 
met de klassieke      en de Britse variant       in vergelijking 
met de situatie op 15 januari 2021 per 100 besmettingen. 
De vier rechter kolommen zijn een op 2 februari 2021 
gemaakte voorspelling. Merk op dat het tijdsinterval tussen 
de kolommen wisselt.  
De NOS vermeldt dat voor bovenstaande berekeningen is overlegd met 
Jacco Wallinga, de hoofdmodelleur van het RIVM.
Bron: NOS.nl op 2 februari 2021

Intensiteit van contact in data van PHE

Direct contact: face-to-face contact (bijv. een gesprek <1 
m; huid-huid contact waaronder seksueel contact; door 
aanhoesten, aanniezen of aanspugen 

Nauw contact: ≥1 min <1 m; ≥15 min <1-2 m (ook totaal 15 
min in 24 uur); reizen in een klein voertuig; reizen in een 
groot voertuig of vliegtuig  (1 min 1 m;  15 min 1-2 m)  



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

6 - Mutaties

141

Figuur 6.9 Gemodelleerd aantal meldingen oude variant en Britse variant in Nederland naar datum eerste ziekte-
dag van 1 december 2020 t/m 12 februari 2021.  oude variant  Britse variant
Bron: RIVM  (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-meldingen-gelijk-aan-de-week-daarvoor)

Kritische beschouwing van de getallen over de oude 
en de Britse variant
[toegevoegd 17 februari 2021]

Fig. 6.9 laat de getallen zien van de gemelde positieve 
testen op de "oude" variant en de Britse variant van 
het SARS-CoV-2 van 1 december 2020 t/m 12 februari 
2021. Hieruit blijkt dat het totale aantal gemelde 
positieve testen in deze periode duidelijk afneemt 
maar met een afvlakking vanaf ongeveer 21 januari 
2021.  Twee aspecten zijn van belang voor een  
mogelijke verklaring:

1. Het is goed denkbaar dat de dalende trend die  
 vanaf 14 december 2020 zichtbaar was, vanaf 21
 januari 2021 min of meer is tenietgedaan doordat 
 mensen met kerst en oud- en nieuw veel meer
 contacten hebben gehad waarbij de 1,5 m-afstand 
 vaak werd genegeerd. 

2. De Britse mutant is vanaf eind december 2020 de 
 "oude" variant geleidelijk aan het vervangen, geheel 
 vergelijkbaar met wat er gebeurde in de periode 
 april t/m juni 2020 toen de oorspronkelijke D614D
 in drie maanden tijd geruisloos werd vervangen door  
 de variant D614G.  Deze mutant hechtte beter aan de 
 ACE2-receptor maar dit had blijkbaar geen merkbare 
 gevolgen. 

Commentaar. Door 1. en 2. kunnen de veranderingen in
januari 2021 goed worden verklaard zonder daarbij te 
hoeven aannemen dat de Britse variant besmettelijker is. 
Het is logisch dat als besmettingen toenemen, een mutant 
die een eerdere variant kan verdringen, hierbij een steeds 
groter percentage zal gaan uitmaken van de besmettingen.  

De Britse variant is rond 19 december 2020 voor het 
eerst in Nederland vastgesteld (zie fig. 6.7). De langzame 
geleidelijke toename van het aantal meldingen van positief 
geteste personen met deze variant past veel beter bij een 
langzame verdringing van de oude variant dan bij een 
exponentiële groei door een variant die veel besmettelijker 
is.  

Wat het RIVM hierover bij herhaling mededeelt is niet 
gebaseerd op wetenschappelijke data maar voor de 
zoveelste keer op persoonlijke meningen.  

Natuurlijk is het niet uitgesloten dat de Britse variant iets 
meer mensen ziek maakt zoals het RIVM en de overheid 
steeds beweren, maar hiervoor is tot nu toe geen bewijs.  
Op grond van deze aanname heeft de overheid drastische 
maat-regelen ingevoerd waaronder de avondklok. 

Nu de aantallen positieve testen duidelijk aan het afnemen 
zijn, komt het RIVM met een verklaring waarin wordt 
gesteld dat de maatregelen succes hebben.  Dit is een 
self-fulfilling prophecy. De strenge lockdownmaatregelen 
werden genomen op 23 januari 2021 (zie fig 7.3) toen het 
aantal "nieuwe besmettingen" duidelijk veel lager was 
dan de weken daarvoor. Dan is het kort door de bocht 
om een voortzetting van deze daling toe te schrijven aan 
de eerder genomen maatregelen en dat daarmee de tot 
vervelens toe aangekondigde derde golf in februari/maart 
is voorkómen. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de maatregelen - terecht 
of onterecht en met een al-dan-niet juiste motivatie - het 
aantal besmettingen kunnen hebben verminderd.   

Commentaar. De overheid heeft op advies van het
RIVM bij de eerste en tweede golf de situatie 
gebagatelliseerd en de juiste maatregelen te laat 
genomen. 

Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren: 
-  de situatie wordt slechter voorgesteld dan die is 
-  "het komt allemaal door de zeer besmettelijke   
 Britse variant" (niet door een falend beleid ...)
- de maatregelen om ons voor verder onheil te 
 behoeden zijn onevenredig streng en niet 
 evenwichtig

Als het doemscenario uitblijft, komt dat ..... 
door de maatregelen die we hebben genomen. 
Eén ding is zeker, het kwam zeker niet door een 
voortvarend vaccinatiebeleid ....  

https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-meldingen-gelijk-aan-de-week-daarvoor
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Figuur 6.10 Aantal bevestigde gevallen van covid-19 door de "Britse" variant VOC 202012/01 (B.1.1.7) in de 
periode van 1 oktober 2020 tot 10 februari 2021.
Bron: Public Health England. Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern in England. Technical Briefing 6, 13 February 2021.471

Fig. 6.10 geeft informatie van 13 februari 2021 van de 
PHE over het aantal bevestigde covid-19 gevallen door 
de "Britse" variant VOC-202012/01 (B.1.1.7) in de UK in 
de periode van 1 oktober 2020 tot 10 februari 2021. 471  

Het is duidelijk dat het aantal personen met covid-19 
door deze Britse variant vanaf eind januari 2021 enorm 
sterk is afgenomen. De enige denkbare verklaring 
hiervoor is het voortvarende Britse vaccinatiebeleid 
waar op 17 februari 2021 24,3%  van de bevolking  was  
gevaccineerd tegen 3,82% in Nederland (zie fig. 6.11).

Figuur 6.11 Percentage gevaccineerde personen in 
Europese landen op 17 februari 2021: voor Nederland is 
dat 3,82%, de vierde plaatse van onderen. 
Bron: Dagblad van het Noorden 19 februari 2021 |  www.dvhn.nl
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Is er een exponentiële toename van de Britse variant?
[toegevoegd 9 maart 2021]

Vanaf de dag dat de Britse variant in Nederland werd 
aangetoond eind december 2020, wordt bij herhaling 
door vrijwel alle deskundigen gezegd dat er sprake is 
van een zorgelijke exponentiële toename en dat er hier-
door een derde golf komt in februari/maart 2021. 

De vraag is of de toename exponentiëel is. 

Hieronder is een deel van fig. 6.9 van het RIVM vergroot 
weergegeven waarbij het aantal gevallen door de Britse 
variant in rood is weergegeven. 

-  het  totaal aantal gevallen tot januari 2021 neemt  
 geleidelijk af waarna er een afvlakking optreedt

- het relatieve aandeel van de Britse variant neemt   
 langzaam toe

- door een (gele) lijn te trekken bij het aantal gevallen
 met de Britse variant, is duidelijk dat de toename 
 lineair is en niet exponentieel.  

Het antwoord op de vraag of er een exponentiële toename 
is van de Britse variant, is dus nee. 

Fig 6.9 DEEL. Door	een	(gele)	lijn	te	trekken	door	het	aantal	covid-19-gevallen	zoals	weergegeven	in	fig.	6.8	van	het	
RIVM, is het glashelder dat er sprake is van een lineaire toename van de Britse variant en niet van een exponentiële 
toename zoals bij herhaling door de meeste deskundigen wordt beweerd tot op de dag van vandaag.
Bron: RIVM  (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-meldingen-gelijk-aan-de-week-daarvoor)

https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-meldingen-gelijk-aan-de-week-daarvoor
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Is de sterfte aan covid-19 door de Britse variant 
anders dan door de eerder circulerende varianten?
[toegevoegd 11 maart 2021]

Challen et al 482 onderzochten of de sterfte door infectie 
met de Britse variant B.1.1.7 (VOC-202012/1) anders is 
dan die  door eerder circulerende varianten, hier verder 
afgekort als resp. VOC en non-VOC.  

Tussen 1 oktober 2020 en 12 februari 2021 onder-
zochten ze 54.906 deelnemers ouder dan 30 jaar met 
een positieve test op SARS-CoV-2 door variant VOC-
202012/1 en eenzelfde aantal met infectie door eerdere 
circulerende varianten.  De groepen waren o.a. gematcht 
op leeftijd, geslacht, etniciteit en plaats en moment van 
de diagnose. De gemiddelde leeftijd was 46,3 jaar, 83,2% 
was blank en 53,5% was vrouw. 

De sterfte bij infectie met VOC vergeleken met non-VOC 
1,64 (95% CI 1,32-2,04) keer groter.  In deze groten-
deels niet-gevaccineerde groep met een relatief laag 
risico betekende dit een verschil van 2,5 naar 4,1 doden 
per 1.000 ontdekte gevallen, of een toename van 61%. 
Dit lijkt een groot verschil maar het beeld wordt toch 
anders als je de resultaten anders formuleert zoals 
hieronder.

De 95% betrouwbaarheidsintervallen van de 
overlevingskansen van de groepen overlappen elkaar 
in week 1 t/m 3 na de eerste positieve test (fig 6.12). 
Alleen in week 4 is er geen overlap wat betekent dat 
de overlevingskansen alleen in deze week statistisch 
significant verschillen.   
De overlevingskans op dag 28 is voor de VOC-groep 
99,60% tegen 99,75% voor de non-VOC-groep (fig 
6.11). Een extreem klein absoluut verschil dus van 
slechts 0,15%. 

Figuur 6.12 Kans om te overleven tot 28 dagen na de 
eerste positieve test bij patiënten met de Britse variant 
(VOC) in vergelijking met non-VOC. Merk op dat de 
verticale as met de kans om te overleven een vertekend 
beeld	geeft	omdat	het	bereik	om	te	overleven	in	de	figuur	
loopt van 99,5% tot 100%! 
De verschillen zijn minimaal: 99,60% voor de VOC-groep 
tegen 99,75% voor de non-VOC-groep. 
Bron: Challen et al 482 met vertaling van de bijschriften in de figuur 

Aantal dagen na eerste positieve test
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Commentaar. De studie ziet er goed uit: het aantal onder- 
zochte gevallen is groot en de controlegroep is goed 
gematcht. Deze observationele studie is waarschijnlijk het 
maximaal haalbare om iets te weten te komen over de 
overlevingskansen bij infecties met verschillende varianten. 
Het is uiteraard onmogelijk om een dubbelblinde 
gerandomiseerde interventie-studie te doen naar de 
sterfte door verschillende mutanten. Dit neemt niet weg
dat in het algemeen aan observationele studies veel 
wetenschappelijke nadelen kleven omdat er talloze 
factoren zijn die de infectiekans, ziekteverschijnselen en 
overleving kunnen beïnvloeden anders dan het virus zelf 
(zgn. confounders).

Een mogelijke confounder is dat er in de onderzoeks-
periode van 1 oktober 2020 tot 12 februari 2021 een sterke 
toename was van zowel het totale aantal besmettingen als 
van het aandeel van de Britse variant hierbij (zie terug
fig.6.7, hieronder in fig. 6.13 opnieuw weergegeven; 
de rode balk is de studieperiode en de pijl wijst naar de 

start van de vaccinaties). De zorg werd zwaar overbelast 
waardoor de behandelingsstrategieën kunnen zijn 
veranderd. Daarnaast werd op 8 december 2020 begonnen 
met het vaccineren. De onderzoekers hebben deze 
confounders opgevangen door de twee groepen qua tijd en 
plaats van de diagnose covid-19 te matchen. 
Maar de studie was niet blind en het algemene, niet-
bewezen idee destijds was, dat de Britse variant  besmet-
telijker en dodelijker was. Dit kan de behandeling bewust 
of onbewust hebben beïnvloed met een gunstig of 
ongunstig effect op de afloop als gevolg.   
 
De overlevingskansen zijn overigens alleen in de vierde 
week na de eerste positieve test statistisch verschillend en 
qua omvang zeer gering (0,15%). 
Mede gezien het type studie (observationeel) is het de 
vraag of de gevonden verschillen zijn terug te voeren 
op verschillende eigenschappen van de varianten van 
het SARS-CoV-2 of op inherente methodologische 
onvolkomenheden. 

> Grint at al 483

STUDIEPERIODE


start

vaccinaties

eerdere varianten variant VOC-202012/1

Figuur 6.13 Studieperiode	van	fig.	6.7	is	hier	aangegeven	
met rode balk. 
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Grint et al 483 onderzochten ook de sterfte door de Britse 
variant B.1.1.7 (hier afgekort als VOC) in vergelijking met 
eerder circulerende varianten (hier afgekort als non-
VOC). Hiervoor werden data gebruikt van OpenSAFELY, 
een database met de gegevens van in huisartspraktijken 
geregistreerde personen, 40% van de Engelse bevolking. 
Data werden gekoppeld aan SARS-CoV-2 testuitslagen, 
vaccinatiegegevens en sterftecijfers.

Vaccinatie en infectie met SARS-CoV-2 van voor de 
studieperiode (16 november 2020 tot 11 januari 2021) 
waren uitsluitingscriteria. Van 441.161 personen was 
van 184.786 (42%) de virusmutatie bekend: 91.775 met 
VOC en 93.011 met non-VOC. 

Er waren tot 5 februari 2021 867 doden door alle 
oorzaken bij elkaar, 419 in de VOC-groep en 448 in 
de non-VOC-groep.  De VOC-groep was jonger en met 
minder patiënten van 80 jaar of ouder (VOC 0,9%; non-
VOC 1,6%) en met minder bijkomende ziekten. Non-VOC 
gevallen kwamen vaker in de eerste vier weken van de 
studie voor. Hierdoor was de mediane follow-up tijd 
korter bij de VOC-groep dan bij de non-VOC-groep (36 
dagen tegen 57 dagen). 

Het sterfterisico bleek 1,67 (95% CI 1,34-2,09) keer 
groter te zijn in de VOC-groep dan de in non-VOC-groep. 
Hoewel de studie van Grint et al 483 geheel andere 
methoden gebruikte dan die van Challen et al 482,  zijn de
uitkomsten vrijwel identiek. 

De onderzoekers concluderen dat de Britse variant 
(VOC) een tweederde hogere sterfte geeft. Voor elke drie 
doden in een populatie met non-VOC verwachten ze vijf  
doden in een vergelijkbare populatie met VOC.

Commentaar. De uitkomsten wat betreft de sterfte bij 
personen met de Britse variant in vergelijking met die met 
eerdere varianten zijn vrijwel identiek met die van Challen 
et al 482.  Van zowel  de VOC-groep als de non-VOC-groep 
was de sterfte 0,5%.  Het grotere risico te overlijden in de 
VOC-groep komt dus geheel op rekening van de verschillen 
in de samenstelling van de groepen. De VOC-groep was 
jonger, had minder bijkomende ziekten en de follow-up 
was aanzienlijk korter. 

Van de te testen populatie was van slechts 42% de mutatie 
van het virus bekend. Dit lage percentage is een belangrijke 
potentiële bron van selectie-bias omdat er een verband 
kan zijn tussen de klinische toestand van de patiënt en 
de reden waarom de mutatie bekend is. De resultaten 
hebben dan sowieso geen enkele betekenis. Een algemeen 
bezwaar tegen deze studie is dat de data waarvan gebruik 
werd gemaakt, niet zijn verzameld ten behoeve van deze 
studie. Data zijn daardoor wellicht niet volledig en/of niet 
betrouwbaar. De genoemde selectie-bias kan daar ook een 
gevolg van zijn. 

Je zou verwachten dat het percentage sterfgevallen in de 
VOC-groep lager zou zijn dan in de non-VOC-groep. Die 
percentages waren evenwel identiek, in beide groepen een 
0,5%. De onderzoekers trekken de conclusie dat het virus in 
de VOC-groep daarom dodelijker moet zijn. 
Het vergelijken van twee niet-vergelijkbare groepen waarin 
evenveel personen overlijden en dit verklaren door uit 
te gaan van een agressiever virus in de groep waarin je 
minder sterfte had verwacht, is m.i. geen  methode die een 
schoonheidsprijs verdient. 
 
Mijn conclusie op basis van de studies van Challen et al 482

en Grint et al 483  is dat, als er al verschillen zijn in de sterfte-
kans door de Britse variant in vergelijking met eerdere 
varianten, deze verschillen marginaal zijn. 

Geschatte overdraagbaarheid van SARS-CoV-2
[toegevoegd 27 maart 2021]

Davies et al 486 onderzochten de overdraagbaarheid van 
de variant VOC-202012/01 (B.1.1.7; "Britse variant").
Ze analyseerden hiervoor de Britse COG-UK dataset a 

die 150.000 sequenced b monsters van het SARS-CoV-2 
bevat van het VK.  De populatie VOC-202012/01 groeide 
sneller dan 307 andere die betrouwbaar konden wor-
den geschat. M.b.v. complexe statistische berekeningen 
en uitgaande van een generatie-interval van 5,5 dag, 
kwamen ze op een toename van het reproductiegetal R 
van 77% (95% CI 73-81) voor variant B.1.1.7.
_____________________________
a COVID-19 Genomics UK (COG-UK)
https://www.cogconsortium.uk/tools-analysis/public-data-analysis-2/
b sequenced monsters: virusmonsters waarvan de samenstelling van het 
RNA is bepaald

Commentaar. Modelstudies zoals deze van Davies et al 
486 gaan uit van gegevens die 1) zijn opgevallen omdat ze 
afwijken van de verwachtingen en 2) van veel, onzekere, 
aannames.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
uitkomsten overeenkomen met de waarnemingen, met 
als verschil dat ze nu zijn gekwantificeerd. De resultaten 
van modelstudies moeten dan ook kritisch worden 
bekeken. 

https://www.cogconsortium.uk/tools-analysis/public-data-analysis-2/
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B.1.1.28 (VOC-202101/02; Braziliaanse variant)
[toegevoegd 15 januari 2021]

Resende et al 424 beschreef een 37-jarige zorgmedewerker 
in Brazilië die in juni 2020 COVID-19 doormaakte door 
de toen gangbare variant B.1.1.33 en in oktober 2020 
door B.1.1.28.  B.1.1.28 bleek een mutatie E484K in het 
spike-eiwit te hebben, aangeduid als B.1.1.28 (E484K), 
waarbij op positie 484 glutaminezuur (E) is vervangen 
door lysine (E).  B.1.1.28 (E484K) is ontstaan in de staat  
Rio de Janeiro maar komt nu ook daarbuiten voor. 
 
Vasques Nonaka et al 425 beschreef een 45-jarige leiding-
gevende in de zorg in de staat Bahia in noordoost- 
Brazilië met COVID-19 in mei 2020 en oktober 2020. De 
eerste was met variant B.1.1.33 met mutatie S:1219C, 
de tweede met B.1.1.28 en de mutaties S:E484K 
en S:V1176F.  In beide kwamen ook de mutaties 
ORF1ab:P4715L, S:D614G, N:R203K en N:G204R voor.  

Mutatie E484K komt ook voor in de recent beschreven 
lijn B.1.1.248 in Brazilië 425  die al sinds juli 2020 in het 
Amazone-regenwoud circuleert. Deze variant heeft 12 
mutaties waaronder de genoemde E484K en ook N501Y. 

Vasques Nonaka et al 425 geven overigens aan dat het 
effect van de mutatie E484K op de binding van het 
spike-eiwit aan de ACE2-receptor bescheiden is.  

Greany et al 423 en Resende et al 424 concluderen dat 
mutaties op positie E484 zorgelijk zijn omdat ze de 
binding en neutralisatie door polyklonale antistoffen - 
zoals die ontstaan na een doorgemaakte infectie en/of 
vaccinatie - gericht tegen de RBD beï�nvloeden.  Sommige 
monoklonale antistoffen tegen het spike-eiwit die zijn 
gemaakt voor de behandeling van patiënten, zullen de 
E484K variant niet kunnen neutraliseren. 

VOC-202101/02 (P.1; Manausvariant)
Een variant van B.1.1.28 (VOC-202101/02, ook P.1 of 
Manausvariant genoemd), werd begin januari 2021 
ontdekt in Japan bij reizigers die uit Brazilië kwamen.428  

Het heeft 17 unieke veranderingen in de aminozuren, 
drie deleties, vier synonieme mutaties (zonder 
veranderingen van aminozuren) en éen 4nt insertie. Het 
heeft een aantal mutaties die biologisch van belang zijn, 
zoals E484K, K417T en N501Y.  Zie tabel 6.5.

Op 28 februari 2021 werd bekend dat er zowel in 
Engeland als Schotland elk drie gevallen met de Manaus- 
variant zijn vastgesteld bij personen die Brazilië hadden 
bezocht. De vluchten hadden tussenstops gemaakt in 
resp. Zurich en Parijs. 

VUI-202101/01
Een andere variant uit Brazilië, VUI-202101/01, heeft 6 
zes of zeven mutaties. Op 16 januari 2021 waren er acht 
bewezen en twee vermoedelijke gevallen in de Engeland  
maar niet in Schotland, Wales of Noord-Ierland (www.
gov.uk).  Over de betekenis van deze variant wordt nog 
onderzoek gedaan. 

CAL.20C (Californische variant)
[toegevoegd 27 januari 2021]

In janauri 2021 werd bekend dat eenderde van de 
COVID-19-gevallen in het zuiden van Californië 
werd veroorzaakt door een nieuwe variant CAL.20C. 
Onderzoekers vermoeden dat deze variant gedeeltelijk 
verantwoordelijk is voor de dramatische toename daar 
de laatste twee maanden van het aantal COVID-19-
patiënten. CAL.20C is ook gevonden in andere delen 
van de VS waaronder New York.

CAL.20C bevat de volgende vijf mutaties: in ORF1a: 
I4205V;  in ORF1b: D1183Y; in het spike-eiwit: S131I, 
W152C en L452R. 437  

De mutatie L452R in het spike-eiwit ligt in het RBD 
(receptor binding domain) en is verantwoordelijk voor 
resistentie tegen bepaalde monoklonale antistoffen en 
mogelijk tegen polyklonale antistoffen van patiënten 
of na vaccinatie. 437  Het effect van deze mutatie in de 
praktijk is echter nog onbekend, zowel wat betreft 
de besmettelijkheid als eventuele resistentie tegen 
antistoffen.   

Tabel 6.5 Kenmerkende mutaties van VOC-202101/02 
(P.1; Manausvariant). De deletie en insertie met oranje 
achtergrond	zijn	geen	onderdeel	van	de	definitie.	Tekst 
in rood zijn mutaties in subsets. Blauwe tekst: mutaties 
komen ook voor in andere isolaten van B.1.1.28 maar 
maken	geen	onderdeel	uit	van	de	definitie.
Bron: PHE Technical Briefing 6, 13 February 2021. 471
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VUI202102/01 en VOC 202102/02
[toegevoegd 10 februari 2021]

Op 10 februari 2021 maakte de PHE twee nieuwe 
varianten bekend, de VUI202102/01 en de 
VOC 202102/02. *

VUI202102/01 is een variant van lijn A.23 met E484K 
en enkele andere mutaties.  Hij werd voor het eerste 
geï�dentificeerd door de PHE op 10 januari 2021bij 
stafleden van een ziekenhuis in Liverpool (UK). 

VOC 202102/02 is een variant van de VOC202012/01 
SARS-CoV-2 B1.1.7 variant en is vooral gezien in 
Zuidwest-Engeland. Hij heeft de E484K-mutatie die 
voor het eerst was ontdekt in Zuid-Adrika.  De PHE 
geeft aan dat er geen bewijs is dat deze mutatie alleen 
ernstiger ziekte veroorzaakt of besmettelijker is, maar 
dat is gerapporteerd dat in laboratoriumexperimenten 
de neutralisatie door antistoffen zwakker is.  
De PHE verwacht dat de vaccins nog steeds ernstige 
ziekte en dood voorkomen. 
______________________________
* https://www.gov.uk/government/news/phe-statement-on-vari-
ant-of-concern-and-new-variant-under-investigation

Q677P en Q677H
[toegevoegd 15 februari 2021]

Medio februari 2021 werd bekend dat er in de VS in 
het laatste kwartaal van 2020 een snelle toename 
was van infecties met zeven vrijwel identieke Q677-
mutaties in het spike-eiwit van SARS-CoV-2 (Hodcroft 
et al 458).  In januari 2021 werden deze mutaties in New 
Mexico gevonden bij 11,3% en in Louisana bij 27,8% 
van de onderzochte gevallen. Verder onderzoek liet 
zien dat onafhankelijk van elkaar er zes verschillende 
Q677H-sub-lineages ontstonden. 

Vier 677H clades van clade 20G (B.1.2), 20A (B.1.234) 
en 20B (B.1.1.220 en B.1.1222) werden in ruwweg 100 
onderzochte gevallen gevonden en van een ander paar 
20G clusters in 754 en 298 gevallen. 

Mutaties op positie in het spike S:677 liggen vlakbij de 
splitsingsplaats S1/S2 met potentiële gevolgen voor 
de kans van het virus om de gastheercellen binnen te 
dringen. De betekenis van de genoemde mutaties op 
de verspreiding, besmettelijkheid en ziekmakende 
eigenschappen is nog niet bekend maar lijkt niet groot 
te zijn.

https://www.gov.uk/government/news/phe-statement-on-variant-of-concern-and-new-variant-under-investigation
https://www.gov.uk/government/news/phe-statement-on-variant-of-concern-and-new-variant-under-investigation
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E484K
[toegevoegd 17 februari 2021]

Bij mutatie E484K is het aminozuur glutaminezuur 
(E) in het spike-eiwit van SARS-CoV-2 vervangen door 
lysine (K). Het is gevonden in de Zuid-Afrikaanse  
(B.1.351) en Braziliaanse (B.1.1.28) varianten. 
Op 1 februari 2021 heeft de Britse PHE deze mutatie 
ook gevonden in 11 monsters die al de Britse variant 
B.1.1.7 hadden. 433  

Collier et al 461 hebben gevonden dat er meer antistoffen 
nodig zijn om te voorkómen dat de Britse variant met 
de E484K mutatie cellen infecteert. De huidige vaccins 
werken iets minder goed tegen de Zuid-Afrikaanse 
E484K-variant dan de ruim 90% effectiviteit tegen 
andere varianten maar nog altijd in de buurt van 
de 60%, wat overeenkomt met de effectiviteit van 
influenzavaccins. 460 

Op 16 februari 2021 heeft het RIVM bekendgemaakt 
dat de Britse variant B.1.1.7 met mutatie E484K ook in 
Nederland is aangetroffen. 

Xie et al 462  hebben drie varianten van het SARS-CoV-2 
in elkaar geknutseld met mutaties in het spike-eiwit:

- N501Y uit de UK en Zuid-Afrika
- D69/70 + N501Y + D614G uit de UK
- E484K + N501Y + D614G uit Zuid-Afrika

Ze hebben serum van 20 deelnemers aan de trial met 
het vaccin BNT162b2 van Pfizer/BioNTech getest. Het 
bloed was 2-4 weken na twee vaccinaties met drie 
weken tussentijd afgenomen.  Neutralisatie-titers tegen
de gemaakte varianten werden vergeleken met die 
tegen het wild type virus (USA-WA1/2020). 

Figuur 6.14 Titers neutraliserende antistoffen tegen verschillende mutanten van SARS-CoV-2 in vergelijking met die 
tegen het wild type. Op de verticale as is PRNT50(log2) weergegeven, een maat voor de neutralisatie-titer gemeten 
met een 50% plaque-reduction neutralization assay. Op de horizontale as de resultaten bij het WT (wild type) in 
vergelijking met N501Y (links), D69/70 + N501Y + D614G (midden) en E484K + N501Y + D614G (rechts). 
Zie de tekst voor verdere uitleg.  
Bron: Xie et al 462 

Alle sera hadden  vergelijkbare neutralisatie-titers 
(fig 6.14) tegen het wild type virus en de mutanten 
met maximaal een factor 4 verschil.  10 van de 20 sera 
hadden neutralisatie-titers tegen de mutant D69/70 
+ N501Y + D614G die 2x zo hoog waren als tegen het 
wild type.   
Zes van de 20 sera hadden neutralisatie-titers tegen 
E484K + N501Y + D614G die half zo sterk waren als 
tegen het wild type. 

De onderzoekers concluderen dat de geteste mutaties 
weinig effect hebben op de neutralisatie door antistof-
fen die zijn opgewekt door vaccinatie met twee dose-
ringen van het Pfizer/BioNTech-vaccin BNT162b2.  
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B.1.525 (VUI-202102/03; Deense variant; eta)
[toegevoegd 17 februari 2021]

Medio februari 2021 werd melding gemaakt van 
variant B.1.525 (VUI-202102/03, voorheen ook 
UK1188) waarvan gevallen zijn beschreven in de 
UK, Denemarken, Finland, België, Frankrijk, Spanje, 
Nigeria, Ghana, Jordanië, Japan, Singapore, VS, 
Australië, Canada en ook in Nederland. Er wordt 
aangegeven dat hij lijkt op de Britse variant B.1.1.7. 
Variant B.1.525 bevat de mutaties in het spike-eiwit 
zoals E484K, Q677H en F888L. Van mutatie F888L is 
weinig bekend, hij ligt niet in het RBD maar in het S2 
domein van het spike-eiwit.

B.1.526 (New Yorkse variant; iota)
[toegevoegd 3 maart 2021]

Op 28 februari 2021 werd bekend dat New York (VS) 
te maken heeft met een nieuwe variant B.1.526. Hij 
werd voor her eerst gezien in november 2020 en half 
februari 2021 is hij verantwoordelijk voor 27% van de 
besmettingen. 

Bijna alle nieuwe B.1.526 varianten hebben de 
mutaties L5F, T95I, D253G, E484K, D614G en A701V 
in het spike-eiwit (fig. 6.15). 474   Binnen B.1.526 zijn 
er ook weer varianten, voornamelijk met de mutaties 
E484K en S477N.

Het is niet bekend of de nieuwe variant besmettelijker 
is dan de originele.

Commentaar. Veel onderzoekers die mutaties van 
nieuwe varianten publiceren, spreken grote zorgen uit 
over mogelijk nadelige gevolgen van de mutaties. Dit 
betreft de behandeling van besmette patiënten met 
monoklonale antistoffen, minder effect van vaccins en het 
voor een tweede keer covid-19 kunnen krijgen.
Onderzoekers willen natuurlijk graag hun bevindingen  
onder de aandacht brengen en wijzen vooral op de 
gevaren. De zorgen zijn reëel maar meestal speculatief. 
De huidige mRNA vaccins worden overigens al aangepast 
aan de nieuwe varianten.  

Figuur 6.15 Het spike-eiwit van variant B.1.526 met de 
posities van de mutaties T95I, D253G, E484K, D614G en 
A701V.
Bron: Annavajhala et al 474 

B.1.1.222 (Mexicaanse variant)
[toegevoegd 5 maart 2021]

Op 5 maart 2021 werd gemeld dat de Mexicaanse 
mutatie in Limburg is opgedoken. 
In februari 2021 kwam deze variant in Mexico bij 87% 
van de positief geteste mensen voor, in oktober 2020 
was dit nog maar bij 5%. 
De kenmerkende mutatie is G23593C.  Verder zijn er 
mutaties in het spike-eiwit (D614G, Q677H en T732S), 
in N (R203K en G204R) en in ORF1b (P314L).458

Veel over deze variant is nog onduidelijk maar de WHO 
heeft hem nog niet als zorgelijk bestempeld.

Eek-variant
[toegevoegd 18 maart 2021]

Op 5 maart 2021 maakte de New York Times bekend 
dat in Oregon (VS) éen geval met de combinatie van 
twee bekende mutaties, de zgn. Eek-variant genoemd, 
is ontdekt. Hij combineert de mutaties B.1.1.7 (Britse 
variant) en E484K (ook Eek genoemd) die al is gezien 
in varianten die circuleren in Zuid-Afrika, Brazilië en 
New York. 

Commentaar. In de meeste persberichten wordt gezegd 
dat deze variant besmettelijker en dodelijker is dan 
gangbare varianten. Bewijzen of zelfs maar argumenten 
voor deze beweringen ontbreken tot nu toe.  

https://www.nytimes.com/2021/03/05/health/virus-oregon-variant.html

https://www.nytimes.com/2021/03/05/health/virus-oregon-variant.html
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B.1.617 (VUI-21APR-01, Indiase variant)
B.1.617.1 (Kappa); B.1.617.2 (Delta)
[toegevoegd vanaf 20 april 2021]

Variant B.1.617 (Indiase variant; VUI-21APR-01) werd 
voor het eerst in India geï�dentificeerd op 5 oktober 
2020. Daarna is hij ook gevonden in het VK, de VS en 
veel andere landen waaronder Duitsland en Nederland. 
De variant wordt een dubbelmutant genoemd omdat er 
twee relevante mutaties zijn in het spike-eiwit, E484Q en 
L452R,  deze waren eerder gevonden maar niet in éen 
variant. 
Buiten het spike zijn nog 13 mutaties gevonden.  
Er zijn drie versies: B.1.617.1 (VUI-21APR-01),  B.1.617.2 
(VUI-21APR-02) en B.1.617.3 (VUI-21APR-03).494  
De kenmerkende mutaties van B.1.617.1 zijn:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gen mutaties
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
orf1ab deletie T1567I  T3646A  M5753I  K6711R
S D111D* E154K  L452R  E484Q  P681R G412D
ORF3a S26L
ORF7a V82A
N R203M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* synonyme mutatie

Bij mutatie E484Q is op positie 484 glutaminezuur 
vervangen door glutamine waardoor hij beter aan de 
ACE2-receptor zou binden en kunnen ontsnappen aan 
het immuunsysteem.
Bij mutatie L452R is op positie 452 leucine vervangen 
door arginine waardoor er een sterkere binding aan 
de ACE2-receptor zou zijn en hij minder goed door het 
immuunsysteem zou worden herkend. 
Bij mutatie P681R is op positie 681 proline door 
arginine vervangen. Het virus zou hierdoor makkelijker 
de cel kunnen infecteren. 

In India zijn er veel gevallen van covid-19. Formeel is
onduidelijk of dit komt door deze variant,  menselijk 
gedrag (samenkomsten met veel mensen, gebrek 
aan preventieve maatregelen zoals handenwassen, 
mondkapjes en afstand houden) of beide.  De regering 
van India heeft eind maart 2021 ontkend dat de snelle 
stijging van het aantal covid-19-gevallen verband houdt 
met de mutaties omdat het aantal daarvan te klein is om 
als verklaring te kunnen dienen. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56507988

Het is niet bekend of variant B.1.617 besmettelijker 
is. Tot nu toe konden convalescentensera de variant 
neutraliseren. Gunstig is dat de vaccins Covishield (het 
vaccin van AstraZeneca/Oxford-vaccin gemaakt door 
het Serum Institute van India) en Covaxin (Bharat 
Biotech, India) beschermen tegen (ernstige ziekte door)
de variant.   

Commentaar. TV-beelden uit India lieten recent miljoenen 
Hindoe-pelgrims zien die zich verzamelden bij de Ganges. 
Op elk moment van de dag waren er 11.000 tot 18.000 
mensen in het water verspreid over 15 oevers van de rivier.  

Hoewel de Indiase regering maatregelen heeft ingevoerd, 
rijst het aantal covid-19-gevallen de pan uit. De oorzaak 
laat zich raden. Vooralsnog is variant B.1.617  waarschijnlijk 
het gevolg van het grote aantal besmettingen en niet 
omgekeerd.

B.1.618 
[toegevoegd 6 mei 2021]

Variant B.1.618  werd voor het eerst geï�dentificeerd op 
25 oktober 2020 en komt vooral voor in West-Bengalen 
(India).  B.1.618 heeft mutaties in het spike-eiwit:  E484K 
en D614G en  twee deleties H146del en Y145del.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56507988
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De deltavariant eind juni 2021: l'histoire se répète 
[toegevoegd 25 juni 2021]

Hoewel door de vaccinaties het aantal personen dat 
dagelijks nieuw positief wordt getest rond de 700 ligt 
en het aantal ziekenhuisopnamen van coronapatiënten 
sterk daalt, hoor je weer dat we afstevenen op de 
zoveelste golf. De schuldige is dit keer de Indiase 
variant, die van de WHO de naam deltavariant heeft 
gekregen.  Feit is dat de huidige regerende Britse
variant (alphavariant) nu zelf weer langzaam wordt
verdrongen door de deltavariant.  Dit loopt parallel  
met een groot aantal besmettingen onder middelbare 
scholieren die net voor of na hun examenuitslag, 
de bloemetjes buiten zetten in landen als Portugal 
en Spanje zonder de coronamaatregelen in acht te 
nemen. En je hoort dus weer overal om je heen dat de 
deltavariant besmettelijker is enz enz. Maar is dat wel 
zo?

Studie van de PHE
De Britse PHE heeft tussen 18 maart en 17 mei 2021 
6.361 gevallen met de delta- en 57.099 met de alpha-
variant geï�dentificeerd.518  Een groot aantal gevallen kon
om allerlei redenen niet in de studie worden opgenomen.  
De niet opgenomen gevallen verschilden van de 
opgenomen gevallen in o.a. leeftijd en etniciteit. 
De PHE (Allen et al 519) heeft vergeleken hoevaak de 3.765 
overgebleven personen (index cases) met de delta- of 
alphavariant huisgenoten hebben besmet.518  De 
controlegroep bestond uit 7.530 personen zonder SARS-
CoV-2.  Er werd gecorrigeerd voor verschillen in geslacht, 
leeftijd, etniciteit, dakloosheid en vaccinatie-status. 
De kans dat de index case een huisgenoot besmette, 
bleek 1,64 x groter te zijn voor de deltavariant dan 
voor de alphavariant.  Als de index case een Aziatische 
etniciteit had, was de kans dat deze een huisgenoot 
besmette groter. Niet onbelangrijk is dat de meeste 
personen in de studie niet waren gevaccineerd. 

Commentaar. In deze PHE-studie is de besmettelijkheid 
binnen gezinnen van de delta- en alphavarianten vergeleken. 
De deltavariant zou 64% meer kans geven op besmetting van 
een huisgenoot dan de alphavariant. Probleem met deze 
studie is dat een groot deel van de geselecteerde personen 
om diverse redenen niet in de studie is opgenomen maar 
dat deze laatste groep wel verschilde van de opgenomen 
groep. De auteurs geven  aan dat ze geen informatie 
hadden over het aantal personen in elk huishouden (enkele 
controlepersonen woonden zelfs alleen...) en ook niet over 
de vaccinatiestatus van de huisgenoten: onbegrijpelijk 
als je wilt onderzoeken hoe groot de kans is dat een 
huisgenoot wordt besmet. Er zitten veel onzekerheden en 
onvolkomenheden in deze studie waardoor de resultaten 
niet betrouwbaar zijn.   
 

Viral load van de deltavariant
[toegevoegd 23 juli 2021]

Li et al 523 onderzochten de overdracht van de delta-
variant van SARS-CoV-2 bij 167 infecties in China die 
alle naar éen persoon waren te herleiden. Er werden 
dagelijks PCR-testen gedaan. 
Hieruit bleek dat de viral load bij de eerste positieve 
test bij infectie met de deltavariant ongeveer 1.000x 
groter was dan bij infecties met de 19A/19B stammen 
bij de eerste golf in 2020. Dit suggereert dat de 
deltavariant zich bij het begin van de infectie sneller 
vermenigvuldigt en zich daardoor gemakkelijker 
verspreidt. 

Commentaar. Uit het gegeven dat de deltavariant bij een 
beginnende infectie zich sneller vermenigvuldigt, kan niet 
de conclusie worden getrokken dat hij besmettelijker is 
omdat het virus zich pas vermenigvuldigt na besmetting.  
De viral load van de deltavariant is na besmetting veel 
groter dan van eerdere varianten. Deze hoge viral load 
is waarschijnlijk een van de redenen dat het virus zich 
gemakkelijker verspreidt en eerdere varianten verdringt. 
Het virus zelf hoeft dus niet besmettelijker te zijn. 

 Viral load betekent hier hoeveelheid mRNA van 
 de deltavariant en dat kan "levend" (infectieus) 
 maar ook "dood" (niet-infectieus) zijn. Het 
 betekent dus niet automatisch dat dit mRNA van 
 virus afkomstig is dat zich kan vermenigvuldigen.  

Het lijkt er op dat de incubatietijd bij de deltavariant 
gemiddeld een dag korter is, 4 dagen, dan van eerdere 
varianten (5 dagen). Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen 
dat ziekte door de deltavariant - ondanks het grotere 
aantal virusdeeltjes - ernstiger is dan van de eerdere 
varianten.

Zie ook het commentaar op de Persconferentie van 
9 juli 2021 in Hoofdstuk 7. 
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       Effectiviteit en CI 95% tegen
Vaccin B.1.1.7 (alpha) B.1.617.2 (delta)
 
BNT162b2
(Pfizer/BioNTech)
  na dosis 1 49,2 42,6-55,0   33,2 8,3-51,4
  na dosis 2 93,4 90,4-95,5 87,9 78,2-93,2  

ChAdOx1
(AstraZeneca/Oxford)
  na dosis 1 51,4 47,3-55,2 32,9 19,3-44,3
  na dosis 2 66,1 54,0-75,0 59,8 28,9-77,3

Tabel 6.6 Effectiviteit van	de	vaccins	van	Pfizer/
BionTech en AstraZeneca na 1 en 2 prikken op de alpha- 
en deltavariant. 520

B.1.617.2.1 (delta plusvariant, Nepal variant)
[toegevoegd 27 juni 2021]

Delta plus is een subvariant van de deltavariant 
B.1.617.2 en wordt B.1.617.2.1 of AY.1 genoemd.  
Hij is op 11 juni 2021 voor het eerst door de PHE 
gerapporteerd maar was al op 26 april 2021 in de UK 
aangetoond.  

Delta plus onderscheidt zich van delta door een 
extra mutatie K417N. Hierbij is in het spike-eiwit het 
aminozuur lysine vervangen door asparagine. 
Eind juni 2021 waren er 200 gevallen in 11 landen 
beschreven waarvan éen met dodelijke afloop bij een 
80-jarige vrouw met bijkomende ziekten in India. De 
meeste gevallen waren in de VS (83), gevolgd door 
India (48).  

Volgens de regering van India is de delta plus-
variant t.o.v. de deltavariant besmettelijker, bindt 
sterker aan de receptoren op de longcellen en geeft een 
minder sterke antistofresponse. 

Mutatie K417N is eerder gevonden in de bètavariant 
(Zuid-Afrikaanse) en bleek daar geen dramatische 
gevolgen te hebben.

Commentaar. De betekenis van de delta plus variant voor 
de besmettelijkeid, ernst van de covid-19 en de effectiviteit 
van de huidige vaccins (Pfizer/BionTech, Moderna, 
AstraZeneca/Oxford en Janssen/Johnson & Johnson), is 
nog niet duidelijk omdat er onvoldoende gegevens over 
zijn. 
De huidige vaccins, m.n. dat van Pfizer/BionTech, 
beschermen goed tegen de deltavariant en de kans is 
groot dat dat ook zal gelden voor de delta plus-variant.  

Effectiviteit van vaccins tegen de alpha- en deltavariant
[toegevoegd 25 juni 2021]

De PHE (Bernal et al 520) heeft de effectiviteit vergeleken 
van de vaccins BNT162b2 (Pfizer/BioNTech)	en 
ChAdOx1 (AstraZeneca/Oxford) na een en twee prikken 
tegen de varianten B.1.17 (alpha, Britse variant) en 
B.1.617.2 (delta, Indiase variant).  Zie tabel 6.6.
De effectiviteit van beide vaccins was zowel na éen als 
twee prikken iets minder tegen de deltavariant dan 
tegen de alphavariant. 

Van beide vaccins was de effectiviteit na éen prik  
ruwweg tussen de 30 en 50%.  Na de tweede dosis nam 
de effectiveit sterk toe. De effectiviteit van het Pfizer/
BionTech vaccin was tegen de alphavariant 93,4% en 
tegen de deltavariant 87,9%, dus nauwelijks minder dan 
tegen eerdere varianten. Voor het AstraZeneca/Oxford-
vaccin waren deze getallen duidelijk lager, resp. 66,1 en 
59,8%. 
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B.1.621 (Colombiaanse variant; Florida variant; 
VUI-21JUL-01; mu variant)
[toegevoegd 7 augustus 2021]

Variant B.1.621 (ook Colombia- of Floridavariant 
genoemd; Variant Under Investigation 21JUL-01) werd 
voor het eerst gevonden in Colombia in januari 2021 
en is nu de oorzaak van 95% van de besmettingen 
daar. In Florida (VS) is hij de oorzaak van 10% van de 
infecties  en in Spanje van 5-10%.

Op 6 augustus 2021 werd gemeld dat er zeven van 
28 volledig gevaccineerde 80- en 90-plussers van 
een woonzorgcentrum voor demente bejaarden in 
Zaventem (België) zijn overleden na een uitbraak met 
de B.1.621variant. De bewoners hadden zes maanden 
daarvoor twee prikken gehad met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech.	

Factoren die de uitbraak mogelijk hebben gemaakt, 
nadat een besmette asymptomatische persoon het 
centrum had bezocht, zijn mogelijk:
-  hoge leeftijd van de slachtoffers, die bovendien 
 dement waren
-  vaccins zijn meestal minder effectief tegen varianten
- personen waren zes maanden eerder gevaccineerd 
 waardoor de effectiveit ook minder is geworden

 Variant B.1.621 wordt gekenmerkt door de niet   
 synonieme mutaties  NSP3; T237A, T720I. NSP4;
 T492I. NSP6; Q160R. NSP12; P323L. NSP13; P419S,   
 T95I. S; R346K, E484K, N501Y, D614G, P681H, D950N.  
 ORF3a; Q57H, ORF8; T11K, P38S, S67F, en N; T205I en  
 een insertie in S op 144. Recent is ook de spike-mutatie   
 K417N gevonden. 525

Uit Engels onderzoek is niet gebleken dat de B.1.621-
variant meer ziekteverwekkend is dan eerdere 
varianten. 
Zeven van 32 besmettingen in Engeland betroffen 
vooral jongeren onder de 20 jaar die landen als Mexico, 
Spanje, de Dominicaanse Republiek of Colombia 
hebben bezocht. 525

Er is (nog) niets bekend over de effectiviteit van de 
huidige vaccins tegen deze variant maar de kans is m.i. 
groot dat dat minder is. 

Vooralsnog wordt er niet van uitgegaan dat deze 
variant hier een grote rol gaat spelen maar de 
verspreiding wordt nauwlettend gevolgd. 

Commentaar. Het zou goed kunnen dat de thans 
heersende deltavariant de reden is dat de Columbiaanse 
variant B.1.621 weinig kans heeft om hier dominant te 
worden, misschien een geluk bij een ongeluk !

De WHO noemt B.1.621 een variant-of-interest "Mu"

Op 30 augustus 2021 heeft de WHO variant B.1.621 
geclassificeerd als een variant-of-interest en het WHO 
label "mu" gegeven.532  De reden is dat de muvariant 
een combinatie van mutaties heeft waardoor het zou 
kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem (immune 
escape).531  

Voorlopige gegevens van de WHO zouden erop wijzen 
dat convalescentensera en sera van gevaccineerden de 
muvariant minder goed neutraliseren, vergelijkbaar 
met wat eerder was gevonden bij de betavariant. De 
WHO wijst erop dat deze bevindingen nog moeten 
worden bevestigd. 

In geanalyseerde gevallen wordt de muvariant 
wereldwijd momenteel minder vaak gezien (onder de 
0,1%) dan voorheen maar in landen als Colombia en 
Ecuador is dit toegenomen, resp. 39 en 13%.532  
De WHO zal de verspreiding van de muvariant 
nauwlettend volgen. 
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AY.4.2 (delta plusvariant) 
[toegevoegd 21 oktober 2021]

Er zijn al meer dan 40 subvarianten bekend van de 
deltavariant. In de derde week van oktober 2021 
staat internet ineens bol van de meldingen dat de 
deltavariant AY.4.2 (delta plus) besmettelijker zou zijn 
dan de gangbare deltavariant en aan een opmars bezig 
is.  In de UK maakte hij eind september 2021 ongeveer 
6% uit van de gemeten varianten.538

De mutaties waar het bij AY.4.2 om gaat zijn Y145H en 
A222V. Deze mutaties  waren al bij het begin van de 
pandemie in andere varianten gevonden en de impact 
is niet groot geweest. 

Volgens het RIVM is de AY.4.2variant al vanaf half 
augustus 2021 in Nederland aanwezig en maakt hij 
hooguit 0,2% uit van alle besmettingen zonder dat dit 
percentage noemenswaard stijgt.  

Vooralsnog zijn de verschillen met de gangbare delta-
variant in de praktijk gering. Ook werken de huidige 
vaccins tegen de delta plusvariant. 

Figuur 6.16 Effectiviteit	van	de	vaccins	van	AstraZeneca	(AZ)	en	Pfizer/BioNTech	(PF)	tegen	symptomatische	ziekte	
(bovenste	2	figuren)	en	ziekenhuisopname	(onderste	2	figuren).	De	figuren	links	hebben	betrekking	op	het	vaccin	van		
AstraZeneca,	de	rechter	op	het	vaccin	van	Pfizer/BioNTech.			 deltavariant niet-AY.4.2   deltavariant AY.4.2D
Bron: UK Health Security Agency 549

Effectiviteit van vaccins tegen de delta- en delta plus-
variant AY.4.2 tot 20 weken na de tweede dosis
[toegevoegd 24 november 2021]

De UK Health Security Agency heeft de effectiviteit bere-
kend van de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna 
tegen symptomatische ziekte en ziekenhuisopname door 
de delta-variant AY.4.2 in vergelijking met de niet-AY.4.2 
deltavarianten. Voor verschillende variabelen werden 
correcties toegepast.549  De effectiviteit van de vaccins 
van AstraZeneca en Pfizer is weergegeven in fig. 6.16, 
die van Moderna komt overeen met die van Pfizer. Van 
alle drie de vaccins is de effectiviteit tot 20 weken na de 
tweede dosis tegen symptomatische ziekte door de delta 
plus variant vergelijkbaar met die door de delta niet-
AY.4.2 variant.  Voor de effectiviteit van de vaccins tegen 
ziekenhuisopname geldt hetzelfde. De betrouwbaar-
heidsintervallen zijn groot omdat het aantal ziekenhuis-
opnamen in de onderzoeksperiode (21 juni - 29 oktober 
2021) klein was. 
De effectiviteit tegen ziekte van het vaccin van Astra-
Zeneca is na 20 weken ongeveer 40%, die van het vaccin 
van Pfizer 60%. Tegen ziekenhuis-opname is dit resp. 
75% en 85%.  Dus zelfs tegen de nieuwere deltavarian-
ten nog behoorlijk goed. 

effectiviteit tegen 
symptomatische ziekte

effectiviteit tegen 
ziekenhuisopname
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B.1.1.529 (omicronvariant)
[toegevoegd 25 november 2021]

Op 25 november 2021 werd bekend dat een nieuwe 
variant B.1.1.529 (omicronvariant) van SARS-CoV-2 
zich snel verspreidt in Zuid-Adrika,551 waar slechts 
24% van de bevolking volledig is gevaccineerd.  
B.1.1.529 werd voor het eerst in november 2021 
vastgesteld in Botswana en is gevonden in Hong Kong 
bij reizigers uit Zuid-Afrika.   
B.1.1.529 heeft 32 mutaties in het spike-eiwit 
(o.a. P681H en N679K), waarvan er veel al bekend 
waren van de delta- en alphavarianten. Het grote 
aantal mutaties is waarschijnlijk ontstaan door een 
chronische infectie bij een immuungecompromiteerde 
persoon, mogelijk een niet-behandelde HIV/AIDS-
patiënt (fig. 6.17).   
Het is niet bekend of B.1.1.529 de werking van het
immuunsysteem kan omzeilen.  Het is ook nog 
niet duidelijk of B.1.1.529 besmettelijker is dan de 

Figuur 6.18  Procentueel aandeel van de beta-, delta- en 
B.11.529-varianten van alle geanalyseerde gevallen in 
Zuid-Afrika in de eerste 100 dagen na hun ontdekking.
Gisaid en South African National Health Laboratory Service 

dagen na ontdekking

Besmettelijkheid en gevaar van een virus?
[toegevoegd 26 november 2021]

Variant B.1.1.529 kan ernstige gevolgen hebben maar 
theoretisch is het ook denkbaar dat de gevolgen gunstig 
uitpakken, maar daarover is nog niets bekend.  
Er is geen direct verband tussen de besmettelijkheid van 
een virus en de ernst van de ziekte die het veroorzaakt 
bij een bepaald persoon. Een zeer dodelijk virus heeft 
snel geen gastheren meer en zal dus verdwijnen. De 
kans van een bepaald virus om te blijven bestaan, is het 
grootst als het geen  ziekte veroorzaakt, in ieder geval 
niet op korte termijn.  
Wij mensen huisvesten veel van zulke onschuldige 
virussen. Ons DNA is voor 8% van virale oorsprong 
en is ooit door retrovirussen ons erfelijk materiaal 
binnengeloodst. Viraal DNA is essentieel voor onze 
voortplanting, evolutie en geheugen gebleken.* 
Nadelen zijn er ook, ze kunnen na vele jaren - misschien 
zelfs 30 of meer - problemen geven zoals kanker en 
misschien vele andere ziekten. 
* Quammen D. 552

deltavariant en of de ziekte door B.1.1.529 ernstiger of 
milder is. 
In Johannesburg (Zuid-Afrika) bleken infecties zich 
vooral snel te verspreiden in scholen en bij jongeren.
Er zijn op dit moment slechts enkele gevallen bekend 
van herinfectie dus mogelijk beschermen eerdere  
infecties en vaccinaties tegen een infectie met 
B.1.1.529 maar ook dit is nog onzeker. 
Zie ook verder paragraaf over herinfecties.

[toegevoegd 26 november 2021]
Een toenemend aantal landen, waaronder Nederland, 
laat geen vluchten uit Zuid-Afrika meer toe. 
In België is de eerste patiënt met B.1.1.529 
geconstateerd, een jonge vrouw die is aangekomen uit 
Egypte en via Turkije reisde. Een link met Zuid-Afrika 
is nog niet gevonden. 
Zie ook verder. Meer gevallen in Europa.

Fig. 6.18 laat zien dat variant B.1.1.529 in Zuid-Afrika 
al in ongeveer 3 weken de dominante variant is. 
De   bèta- en deltavarianten deden daar veel langer 
over.  Dit zegt echter niets over de gevolgen omdat die  
afhangen van de bescherming die de huidige vaccins Mutaties in B.1.1.529

[toegevoegd 26 november 2021]

Conserved Spike mutations - A67V, Δ69-70, T95I, G142D/
Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, 
S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, 
Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, 
H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, 
N969K, L981F
Conserved non-Spike mutations - NSP3 – K38R, V1069I, 
Δ1265/L1266I, A1892T; NSP4 – T492I; NSP5 – P132H; 
NSP6 – Δ105-107, A189V; NSP12 – P323L; NSP14 – I42V; 
E – T9I; M – D3G, Q19E, A63T; N – P13L, Δ31-33, R203K, 
G204R
https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343

Figuur 6.17  Spike-eiwit van de omicronvariant met de 
plaatsen van de 32 mutaties in het spike-eiwit.
https://sars2.cvr.gla.ac.uk/cog-uk/

https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343
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bieden tegen infecties met deze variant en van de ernst 
van de ziekte die B.1.1.529 kan veroorzaken.   

Symptomen van covid-19 door B.1.1.529
Het Zuid-Afrikaanse National Institute for Communicable 
Diseases (NICD) heeft aangegeven dat er evenals dat 
bij andere varianten is gezien, sommige personen na 
infectie asymptomatisch zijn. De NICD verwacht op 
grond van hun ervaring met de mutaties bij B.1.1.529, 
dat deze laatste gedeeltelijk aan de werking van het
immuunsysteem kan ontsnappen maar ook dat de 
huidige vaccins een hoge mate van bescherming zullen 
bieden tegen ziekenhuisopname en overlijden.  
De NICD verwacht ook dat de gevoeligheid van de PCR 
en sneltesten niet noemenswaard minder zal zijn. 

[toegevoegd 29 november 2021]
Volgens de Zuid-Afrikaanse arts Angelique Coetzee, die 
de eerste patiënt met B.1.1.529 ontdekte en voorzitter 
is van de South African Medical Association, zijn de 
symptomen mild en anders dan van eerdere varianten, 
m.n. staan moeheid, spierpijn en soms een mild hoestje  
op de voorgrond. Smaak- en reukverlies hadden ze niet 
en de klachten duurden maar een paar dagen. Volledige 
vaccinatie zou beschermen volgens Coetzee. 

[toegevoegd 30 november 2021]
Op 30 november 2021 publiceerde het AD een gesprek 
met de arts Hugo Tempelman die al 30 jaar in Zuid-Afrika 
werkt. Tussen 12 en 20 november 2021 zagen we opeens 
afwijkingen en bij 12 besmettingsgevallen bleek het om 
een nieuwe variant te gaan. Volgens hem zijn de eerste 
signalen dat de omicronvariant zich sneller verspreidt 
maar niet tot ernstige gezondheidsklachten leidt. "Er is 
hier niet één persoon overleden aan de nieuwe variant en 
er zijn geen ic-opnames", aldus Tempelman.

[toegevoegd 28 november 2021]
Commentaar. Het aantal bewezen besmettingen in Zuid-
Afrika is tot nu toe niet groot, in de buurt van de 100.  
Infecties komen vooral voor bij (ongevaccineerde) jongeren, 
die slechts milde symptomen vertonen. Het is positief dat 
de Nederlandse overheid er bovenop zit en personen in  
vliegtuigen uit zuidelijk Afrika op besmetting met SARS-
CoV-2, waaronder de B.1.1.529-mutant, controleert, ook al 
is de uitvoering soms weinig professioneel.  
Het aantal besmettingen met B.1.1.529 in Europa zal 
ongetwijfeld de komende weken toenemen maar op 
dit moment zien de gevolgen er niet zo dreigend uit als 
sommige media ons willen doen geloven. Maar de tijd zal 
het leren, echt weten doen we het niet. 

Ik ben benieuwd of B.1.1.529, evenals de Britse variant 
destijds, ook de schuld zal krijgen van de toename van het 
aantal besmettingen .... 
Een gunstige indirecte bijwerking van de opkomst van de 
B.1.1.529variant is wellicht dat:
• maatregelen om contacten te beperken beter worden
 opgevolgd
•  vaccinatie-twijfelaars overstag gaan
•  de overheid zijn URGENTIE-knopje op ON zet en:

 - vaart gaat maken met de boosterprikken
 - kinderen van 5-11 jaar gaat vaccineren (wie wil)
 - de kerstvakantie voor scholen eerder laat beginnen

Meer gevallen in Europa van B.1.1.529-besmetting
[toegevoegd 28 november 2021] 
Besmettingen in Europa met de omicronvariant 
B.1.1.529 worden tot nu toe alleen gevonden bij 
vliegtuigpassagiers van vluchten uit zuidelijk Afrika.* 
Omdat deze vluchten urenlang duren, is de kans 
reëel dat besmette passagiers andere passagiers of 
cabinepersoneel tijdens de vlucht besmetten. 
*  maar op 29 november 2021 zijn er in Schotland personen met 

 B.1.1.529 vastgesteld die niet hadden gereisd (zie verder)

Tijdens de vlucht besmette personen zullen waar-
schijnlijk nog niet positief testen - kan tot 5 dagen 
duren - bij aankomst op de luchthavens met de kans 
dat ze de dagen erna anderen kunnen besmetten. 

Op zondag 28 november 2021 heeft minister van VWS
Hugo de Jonge echter gezegd dat er een quarantaine- 
plicht geldt voor mensen die uit een zeerhoogrisicogebied 
komen en dat zal worden gecontroleerd op naleving. 

Zie hoofdstuk 8 bij Risico op besmettingen bij het vliegen

[toegevoegd 27 november 2021]
UK. Op 27 november 2021 zijn er 2 gevallen* van de 
B.1.1.529 variant in de UK zijn vastgesteld.a,b Ze  hebben 
onderling een connectie en met Zuid-Afrika.b De 
personen zijn met hun gezinnen in zelfisolatie. 
Prof Sir Andrew Pollard, directeur van de Oxford Vaccine 
Group, heeft gemeld dat de plaats waar de mutaties zijn 
ontstaan, betekent dat vaccins nog steeds effectief zijn.a
*  op 29 november 2021: 11
a. www.theguardian.com 

b. www.gov.uk

België. Sky News weet te melden dat de eerder  
genoemde Belgische patiënt (zie terug) met een 
B.1.1.529-infectie niet was gevaccineerd. Ze kreeg 
symptomen en testte positief op 22 november 2021.c
c. news.sky.com 

Duitsland. Op 24 november 2021 is in München 
bij 2 personen vrijwel zeker een besmetting met de 
B.1.1.529variant vastgesteld.d  Ze kwamen met een 
vlucht van Lufthansa uit Zuid-Afrika. 
d. m.tagesspiegel.de

Nederland. Op 26 november 2021 zijn 624 uit Zuid-
Afrika aangekomen passagiers van twee KLM-vluchten 
door de GGD op Schiphol getest. Hiervan waren er 61  
positief, deze zijn verplicht in quarantaine gegaan in 
een hotel. Verdere analyse moet uitmaken of hieronder 
besmettingen zijn met de B.1.1.529-variant.e
Het RIVM roept mensen op die op 22 november 2021 
of daarna zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, Botswana, 
Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique 
of Zimbabwe om zich te laten testen, ook als ze geen 
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klachten hebben, gevaccineerd zijn of eerder positief 
testten op SARS-CoV-2.e
Op 28 november 2021 maakte het RIVM bekend dat tot 
nu toe 13* van de 61 positief geteste mensen van de 
twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika positief zijn voor de 
B.1.1.529 (omicron)-variant.e
e. www.rivm.nl
*  op 4 december 2021: 18

Italië. Ook in Italië is de nieuwe variant vastgesteld bij 
iemand die recent is teruggekeerd uit Mozambique. 
"De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezond-
heid", meldt het nationale instituut voor volksgezond-
heid. De besmetting werd ontdekt tijdens laboratorium-
onderzoek in een ziekenhuis in Milaan.

Tsjechië. Tsjechië kondigde op 27 november 2021 
aan een verdacht geval te onderzoeken en meldde 
die avond zo goed als zeker te weten dat het een 
besmetting met de omicronvariant betreft. De 
besmette vrouw was uit Namibië teruggekeerd met 
een tussenstop in Zuid-Afrika en Dubai.

Denemarken.  Op 28 november 2021 zijn in 
Denemarken vrijwel zeker twee besmettingen met 
de B.1.1.529-variant vastgesteld. Ook hier betreft het 
vliegtuigpassagiers uit Zuid-Afrika.
[toegevoegd 29 november 2021]

Portugal. 13 spelers en stafleden van het Portugese 
voetbalteam zijn besmet met de omicronvariant.

Figuur 6.19  Links: in de Europese landen die op de kaart rood zijn gekleurd, zijn op 29 november 2021 patiënten met een 
B.1.1.529-infectie vastgesteld i.t.t. de nog wit gekleurde landen, waarbij onderrapportage niet is uitgesloten.  
Rechts: situatie op 11 december 2021.

op 29-11-2021 op 11-12-2021

Schotland. Op 29 november 2021 zijn in Schotland 
zes gevallen gedocumenteerd met de omicronvariant. 
Opmerkelijk is dat ze niet allemaal onlangs gereisd 
hebben.f  Ze zijn allemaal in quarantaine en niet in een 
ziekenhuis opgenomen.
f. https://www.gov.scot/news/omicron-variant/

Oostenrijk. Op 27 november 2021 is in Tirol (Oosten-
rijk) de eerste patiënt met verdenking op besmetting 
met de B.1.1.529-variant vastgesteld. Het betreft een 
reiziger uit Zuid-Afrika.

Spanje.Op 29 november 2021 is in Spanje de eerste 
patiënt vastgesteld met een besmetting met B.1.1.529. 
Het betreft een 51-jarige man die in Madrid aankwam 
uit Zuid-Afrika via een overstap in Amsterdam.

Commentaar. Behalve van een paar in Schotland, is van 
alle besmettingen vastgesteld dat ze zijn geïmporteerd 
door passagiers van vluchten uit zuidelijk Afrika. 
Het is goed dat Europa probeert zoveel mogelijk besmette 
passagiers op een of andere manier te weren. Dat zal niet 
tegenhouden dat uiteindelijk alle landen met besmettingen 
te maken zullen krijgen. Het belangrijkste is echter om 
tijd te winnen om tegenmaatregelen te kunnen nemen 
zoals het doorvoeren van de boostervaccinaties, het 
beschikbaar hebben van de antivirale middelen Lagevrio 
(molnupiravir) en Paxlovid en mogelijk ook geüpdatete 
vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.
Ik zal hier geen informatie meer toevoegen over  
besmettingen in andere dan de genoemde landen, maar 
alleen als dit om de een of andere reden interessant is. 
Zie ook fig. 6.19.
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B.1.1.529 was al in Nederland op 19 november 2021
[toegevoegd 30 november 2021]

Het RIVM heeft omicronvariant B.1.1.529 aangetroffen 
in testmonsters uit een laboratorium in Utrecht die op 
19 en 23 november 2021 bij de GGD waren afgenomen.g    

Verder  bron- en contactonderzoek zal plaatsvinden.
g. www.rivm.nl

Huidige testen werken goed voor het aantonen van 
besmetting met B.1.1.529 

[toegevoegd 30 november 2021]
De WHO geeft in een persverklaring van 29 november 
2021 aan dat de gevoeligheid van moleculaire testen, 
waaronder de PCR, niet lager is om de B.1.1.529 aan te 
tonen.   Vooralsnog lijkt dit ook te gelden voor de snelle 
antigeentesten.

Kans op herinfectie met de B.1.1.529
[toegevoegd 6 december 2021]

Pulliam et al 554 deden in Zuid-Afrika epidemiologisch 
onderzoek bij 2.796.982 personen in die minstens 
90 dagen voor 27 november 2021 een positieve test 
hadden op SARS-CoV-2. 
Er waren 35.670 personen die positieve testen hadden 
met minstens 90 dagen tussentijd, verdacht voor  
herinfectie.  Opmerkelijk was dat de hazard ratio's 
voor herinfectie versus primaire infectie met de bèta- 
en deltavarianten kleiner waren dan voor de eerste 
golf, resp. 1: 0,75 (95% CI 0,59-0,97) en 1: 0,71 (95% 
0,56-0,92).

Het totaal aantal herinfecties t/m de derde golf (delta-
variant) was constant. De resultaten wijzen er op dat 
de kans op herinfectie versus primaire infectie afnam 
met elke volgende golf van infecties tot september 
2021.

De recente verspreiding van de omicronvariant 
daarentegen, ging samen met een afname van de 
hazard coëfficient (HC) voor primaire infectie en een 
toename van de herinfectie HC. De geschatte hazard 
ratio voor herinfectie versus primaire infectie voor de 
periode van 1 november 2021 tot 27 november 2021 
versus de eerste golf was 2,39 (95% CI 1,88-3,11).

De onderzoekers concluderen dat de omicronvariant 
de immuniteit na een voorafgaande infectie blijkbaar 
omzeilt en daardoor personen die al een infectie 
met een eerdere variant hadden doorgemaakt, 
gemakkelijker kan herbesmetten.  Dit was niet het 
geval met de bèta- en delta-varianten.

Commentaar. Een doorgemaakte infectie met een eerdere 
variant, beschermt minder goed tegen herinfectie met de 
omicronvariant dan dat het deed tegen herinfectie met de 
bèta- en deltavarianten. 
De studie geeft geen informatie over de bescherming tegen 
infectie met de omicronvariant na volledige vaccinatie.  

Infectie met de omicronvariant en vaccinatiestatus
[toegevoegd 6 december 2021]

De UK Health Security Agency heeft op 3 december 
2021 enkele gegevens gepubliceerd over de 
vaccinatiestatus van personen met een bewezen 
infectie met de omicronvariant.555

-----------------------------------------------------------------------
vaccinatie-status  aantal 
-----------------------------------------------------------------------
> 14 dagen na 2e prik 12
> 28 dagen na 1e prik 2
niet gevaccineerd 6
onbekend 2
------------------------------------------------------------------------ 
totaal 22    
------------------------------------------------------------------------  

Ze geeft aan dat geen van de personen met de 
omicronvariant in het ziekenhuis is opgenomen 
of overleden maar voegen er aan toe dat de 
observatieperiode te kort is omdat ziekenhuisopname 
en overlijden meestal later gebeuren.  

Commentaar. De getallen geven aan dat meer dan de 
helft van de besmettingen gevaccineerde personen betrof.  
Omdat het aantal besmettingen erg laag is en de overgrote 
meerderheid van de bevolking is gevaccineerd, zegt de 
verdeling niet veel. Bijv. de 12 gevallen van besmetting na 
volledige vaccinatie komen uit een groep van 50 miljoen, 
de 6 gevallen van niet-gevaccineerden uit een groep 
van 3 miljoen.  Wel is duidelijk dat volledige vaccinatie 
besmetting niet geheel kan voorkómen maar hoe vaak dit 
gebeurt, is niet duidelijk. 

Booster beschermt tegen omicronvariant
[toegevoegd 9 december 2021]

Pfizer en BioNTech hebben op 8 december 2021 
bekendgemaakt dat voorlopig onderzoek heeft 
aangetoond dat drie doses van het Pfizer-BionTech	
covid-19 vaccin de omicronvariant (B.1.1.529) 
neutraliseert in tegenstelling tot de significante afname 
van de neutralisatie-titers na twee doses.556  Een derde 
dosis van het BNT162b2 verhoogde de neutralisatie-
titers tegen de omicronvariant met een factor 25 in 
vergelijking met twee doses.  
De titers na de booster tegen de omicronvariant
waren vergelijkbaar met de titers tegen het wild-type 
(oorspronkelijke) virus na twee doses en deze gaven 
een grote mate van bescherming.  
Aangezien 80% van de epitopen op het spike-eiwit 
die  worden herkend door CD8-positieve T-cellen, niet 
gemuteerd is bij de omicronvariant, bieden twee doses 
mogelijk nog steeds bescherming tegen ernstige ziekte.   
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-
and-biontech-provide-update-omicron-variant

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-omicron-variant
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Eerste dode met de omicronvariant in het VK 
[toegevoegd 14 december 2021]

De Britse premier Boris Johnson vertelde op 13 
december 2021 dat iemand met de omicronvariant 
is overleden.  Dit is het eerst bekende sterftgeval 
ter wereld van iemand met de omicronvariant. Op 
dat moment waren er 10 mensen in het VK in het 
ziekenhuis opgenomen met deze variant en waren er 
4.713 bevestigde gevallen.
Er is op dit moment niets bekendgemaakt over de 
medische achtergrond van de overleden persoon.  Dat 
is uiteraard van belang om te weten te komen of de 
infectie met de omicronvariant een rol heeft gespeeld 
bij het overlijden.  

Voor bescherming tegen de omicronvariant is een 
boosterprik nodig
[toegevoegd 15 december 2021]

Andrews et al 561 van de UK Health Security Agency 
(UKHSA) onderzochten de bescherming van twee 
doses met het vaccin ChAdOx1-S (AstraZeneca) of 
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) en de bescherming 
na een boosterprik met BNT162b2. Ze gebruikten 
hiervoor een test-negative case-control om de 
effectiviteit van de vaccins te bepalen tegen 
symptomatische ziekte door de omicron- en delta-
varianten in Engeland.

De effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin tegen de 
omicronvariant was nihil en schommelt van het Pfizer/
BioNTech-vaccin tussen 10 en 25 weken na de tweede 
prik om de 40%.  
Een booster met het Pfizer/BioNTech-vaccin gaf na 
twee weken een toename van de effectiviteit tegen 
de omicronvariant naar 71,4% (eerste 2 prikken met 
AstraZeneca) en 75,5% (eerste 2 prikken met Pfizer/

Figuur 6.20  De effectiviteit (%) tegen de deltavariant () en omicronvariant () van het vaccin van AstraZeneca 
ChAdOx1-S	(links)	en	van	Pfizer/BioNTech	BNT162b2	(rechts)	tot	25+	weken	na	de	tweede	vaccinatie	en	2	weken	na	de	
booster. De vroege waarnemingen voor 2 doses van het AstraZenca zijn onbetrouwbaar door het kleine aantal getallen en 
betreffen waarschijnlijk een deel van de bevolking dat ouder is en meer bijkomende ziekten heeft dan voor de 2 doses met 
het	Pfizer-vaccin	het	geval	was,	vandaar	de	schattingen	met	negatieve	waarden.	
Andrews et al 561

BioNTech), los van eventuele verschillen tussen de 
groepen qua leeftijd en bijkomende ziekten (fig. 6.20). 

Tegen de deltavariant nam de effectiviteit toe van 40  
naar 93,8% (eerste twee met AstraZeneca) en van 60 
naar 92,6% (eerste twee met Pfizer/BioNTech). 

De onderzoekers concluderen dat twee doses met 
het vaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca 
onvoldoende zijn om een adequate bescherming 
te bieden tegen infectie en milde ziekte door de 
omicronvariant. Over de bescherming tegen ernstige 
ziekte kunnen ze geen uitspraak doen. 

Een boosterdosis met het Pfizer-vaccin geeft een 
significante toename van de bescherming tegen 
milde ziekte en waarschijnlijk nog sterker tegen 
ernstige ziekte (fig. 6.18). Voor de effectiviteit tegen 
de omicron- en deltavariant twee weken na een 
boosterprik maakt het nauwelijks verschil met welk 
vaccin de eerste twee prikken waren gegeven (zie 
tabel). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Effectiviteit twee weken na boosterprik 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Eerste twee prikken met
 AstraZeneca Pfizer/BioNTech
--------------------------------------------------------------------------------------------------
effectiviteit *
tegen variant

omicron 71,4 (41,8-86,0) 75,5 (56,1-86,3)
delta 93,8 (93,2-94,3) 92,6 (92,0-93,1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* %, 95% CI

> Commentaar
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Commentaar. De bescherming van de vaccins van 
AstraZeneca en van Pfizer/BioNTech tegen m.n. de 
omicronvariant is na twee prikken volgens de onderzoekers 
onvoldoende. Het vaccin van Pfizer/BioNTech scoort wel 
duidelijk beter dan dat van AstraZeneca, zowel tegen de 
delta- als de omicronvariant. Ongeacht met welk vaccin de 
eerste twee prikken waren gegeven, neemt de effectiviteit 
na een boosterprik met het vaccin van Pfizer/BioNTech 
sterk toe: tot ongeveer 93% tegen de deltavariant en tot 
71-75% tegen de omicronvariant.  

Garcia-Beltran et al 562 hebben de neutraliserende 
eigenschappen gemeten van sera van personen die 
waren gevaccineerd tegen het wild type van SARS-
CoV-2 en omicronvariant:

vaccin   fabrikant  aantal sera
-------------------------------------------------------------------------------------------------
mRNA-1273   Moderna 88
BNT162b  Pfizer-BioNTech 111 
Ad26.COV2.S  Johnson & Johnson 4
 (Janssen)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Het waren personen die recent (< 3 maanden), wat 
langer geleden (6-12 maanden) of recent een booster 
hadden gekregen en er werd rekening gehouden met 
eerdere infectie mer SARS-CoV-2. 

De belangrijkste bevindingen waren dat de meeste 
sera  geen neutralisatie van omicron lieten zien. 
Alleen sera van personen die met een mRNA-vaccin 
waren geboosterd, lieten een sterke neutralisatie van 
omicron zien, slechts 4-6 keer lager dan tegen het wild 
type. De onderzoekers gaan ervan uit dat boosters 
de kruisreactiviteit van neutraliserende antistoffen 
vergroten waardoor boosters belangrijk zijn voor het 
verbreden van de neutraliserende eigenschappen van 
antistoffen tegen uiteenlopende varianten van SARS-
CoV-2. 

Commentaar. Deze studie van Garcia-Beltran et al 562  is
geheel anders van opzet dan die van Andrews et al 561 

(voorkómen van symptomatische ziekte versus 
neutraliserende antistoffen) maar de uitkomsten 
wijzen in dezelfde richting: boosteren met een mRNA-
vaccin is cruciaal om bescherming te bieden tegen de 
omicronvariant. 

Sheikh et al 567 vonden in hun EAVE II studie (zie 
rechts) dat de derde/boosterprik een afname gaf met 
57% van het risico op symptomatische infectie met 
omicron. 

Is ziekte door de omicronvariant minder ernstig dan 
door de deltavariant? 
[toegevoegd 27 december 2021] 

Wolter et al 565 deden onderzoek naar de ernst van de 
ziekte bij covid-19-patiënten in Zuid-Afrika die waren 
besmet tussen 1 oktober 2021 tot 30 november 2021 
(met vooral de omicronvariant) in vergelijking met 
patiënten tussen april 2021 en november 2021 (vooral 
besmet met de deltavariant). 
Personen met omicroninfecties hadden veel minder 
kans op ernstig ziekte (odd ratio 0,3; 95% CI 0,2-0,5) 
en op ziekenhuisopname dan personen met niet-
omicronvarianten (odds ratio 0,2; 95% CI 0,1-0,3).   
Bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten was er 
geen  verschil in de kans op ernstige ziekte tussen de  
patiënten die in dezelfde periode een diagnose hadden 
gekregen door de omicron- of vnl. de deltavariant (odd 
ratio 0,7; 95% CI 0,3-1,4). 

Commentaar.  Deze studie is een aanwijzing dat infectie 
met de omicronvariant minder kans op ernstige ziekte 
geeft dan de deltavariant. Voor in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten was er geen verschil in ernst van 
de ziekte door de verschillende varianten. Op zich is dat 
niet vreemd, omdat ziekenhuisopname afhangt van de 
ernst van de ziekte en de criteria hiervoor niet afhangen 
van de variant waarmee de patiënt is besmet.  
Een niet op te lossen probleem bij deze studie is dat 
verschillen in ernst van de ziekte in twee verschillende 
perioden, talloze andere oorzaken kunnen hebben dan 
alleen de variant. 

Fergusion et al 566 vergeleken het risico op zieken-
huis-opname na besmetting met de omicron- of met 
de deltavariant. Ze maakten gebruik van alle data van 
SARS-CoV-2 gevallen in Engeland met een positieve PCR 
en laatste testmonster tussen 1 en 14 december 2021. 
Bij besmetting met de omicronvariant was het risico 
op ziekenhuisopname 40-45% kleiner dan dat met de 
deltavariant.  Dit kleinere risico moet in samenhang 
worden gezien met de grotere kans op infectie met 
omicron door de afgenomen bescherming door vacci-
natie of doorgemaakte infectie. 
Een eerdere infectie vermindert het risico op een 
ziekenhuisopname met ongeveer 50% en het risico op 
een verblijf in het ziekenhuis van meer dan éen dag 
met 61% (95% CI 55-65%).  

Sheikh et al 567 gebruikten de Early Pandemic Evalua-
tion and Enhanced Surveillance of COVID-19 (EAVE II) 
database met gegevens over vaccinaties, PCR-testen en 
varianten, ziekenhuisopnames en sterfte van 5,4 miljoen 
Schotten (99% van de bevolking). 
Omicron kwam vooral voor in de leeftijdsgroep 20-39 
jaar, dit was 49%.  Het perecntage herinfecties was 
7,6% tegen 0,7% bij eerdere varianten.  Het percentage 
ziekenhuisopnames was 32% (95% CI 0,19-0,52%) 
van wat werd verwacht.  

> omicronvarianten
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B.1.640
[toegevoegd 6 januari 2022]

In januari 2021 werd de variant B.1.640 al gevonden. 
Hiermee zijn minstens 400 infecties vastgesteld in 
19 landen: 287 in Frankrijk, 17 in Duitsland en 16 in 
het VK. In Congo betroffen 39 van de 454 sequences 
B.1.640 en deze staat daarmee daar aan de top.
Nadat Franse onderzoekers in november 2021 de 
IHU-variant vonden, kreeg deze laatste de naam 
B.1.640.2.569  De oorspronkelijk B.1.640 kreeg hierna 
de toevoeging 1, dus B.1.640.1.
Mogelijk was de oprukkende deltavariant de reden 
dat  B.1.640.1 en B.1.640.2 het onderspit hebben 
gedolven en door de omicronvariant verder kansloos 
lijken.

B.1.640.2 (IHU)
[toegevoegd 5 januari 2022]

Medio november 2021 is een nieuwe variant B.1.640.2 
(IHU) gevonden bij 7 volwassenen en 5 kinderen in 
zuidoost Frankrijk.569  De eerste patiënt met deze 
variant was gevaccineerd en net teruggekeerd van een 
driedaags verblijf in Kameroen. Drie dagen later kreeg 
hij milde luchtwegklachten en de volgende dag werd 
de diagnose gesteld. De publicatie geeft verder geen 
informatie over deze en de andere patiënten.  

B.1.640.2 heeft 46 mutaties en 37 deleties waardoor 
30 aminozuren zijn vervangen (substituties) en 12 
verwijderd (deleties).  In het spike-eiwit betreft dit 
14 substituties, waaronder N501Y en E484K, en 9 
deleties.
De afkorting IHU staat voor Institut Hospitalo-
Universitaire, voluit IHU Méditerranée Infection in 
Marseille van waaruit de mutant voor het eerst werd 
beschreven. 

De WHO houdt de mutant vanaf half november 2021 
nauwlettend in de gaten maar voorziet geen problemen.

Commentaar. De bevindingen zijn beschreven in medRciv 
en nog niet peer-reviewed. De hoofdonderzoeker Didier 
Raoult is de man die in 2020 met veel bombarie beweerde 
dat covid-19 kon worden genezen met hydroxychloroquine. 
Deze niet door onderzoeksresultaten gesteunde bewering 
werd door de toenmalige Amerikaanse president Donald 
Trump enthousiast en ongenuanceerd omarmd.  Het werd 
al snel duidelijk dat hydroxychloroquine niets doet voor 
covid-19, niet als preventie en niet als behandeling. 

Elisabeth Bik, microbiologe en een erkend onderzoekster 
van wetenschappelijke fraude, publiceerde een kritische 
blog over deze studie.570 Het onderzoek van Raoult 
rammelde aan alle kanten en zelfs de manier waarop de 
publicatie tot stand was gekomen, deugde niet. Raoult 
negeerde verzoeken om opheldering. De onvermijdelijke 
conclusie was dat hier sprake was van wetenschappelijke 
fraude.570  Bik kreeg  veel bijval uit de wetenschappelijke 
wereld maar werd door Raoult en zijn medewerker Eric 
Chabriere, met o.a. juridische procedures bedreigd en op 
een schandalige manier zwart gemaakt en geïntimideerd 
op sociale media.571  Er is dus alle reden om de publicatie 
van de groep van Raoult over de B.1.640.2variant met 
argusogen te bekijken. 
Zie ook Bijlage 5 "Chloroquine en hydroxychloroquine" on 
page 267
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Omicronsubvarianten BA.1, BA.2 en BA.3
[toegevoegd 24 januari 2022]

Sinds eind 2021 zijn er van de omicronvariant 
B.1.1.529 drie subvarianten bekend: BA.1, BA.2 en 
BA.3.  De oorspronkelijke B.1.1.529 (nu BA.1 genoemd) 
is nu dominant, maar BA.2 verspreidt zich snel. De 
omicronvarianten zijn waarschijnlijk in Zuid-Afrika 
ontstaan.

BA.1 heeft ongeveer 60 mutatiesen BA.2 ongeveer 
85. Ze hebben 32 mutaties gemeen.  BA.2 mist deletie 
69-70 (D69-70) in het spike-gen. BA.1 heeft wel 
deze deletie waardoor hij gemakkelijker kan worden 
herkend (S-gene target failure, SGTF).  Omdat BA.2 
moeilijker kan worden aangetoond, heeft hij nu al de 
bijnaam Stealth Omicron gekregen.
In meer dan 40 landen is nu een snelle toename van 
BA.2 bij de besmettingen met omicron. In het VK 
werden de eerste 10 dagen van januari 400 gevallen 

geï�dentificeerd. In Denemarken nam het aandeel van 
BA.2 toe van 20% in de laatste week van 2021 tot 45% 
in de tweede week van 2022. In Nederland ligt het 
aandeel rond de 1% (gegevens 24 januari 2022) maar 
zal vrijwel zeker snel toenemen.
De WHO (VS) noemt BA.2 een variant of concern maar 
de UK Health Security Agency (VK) een variant under 
investigation. Vooralsnog verschillen de gevoeligheid 
voor vaccins,  ziekmakende eigenschappen en kans op 
ziekenhuisopname niet of nauwelijks van die van BA.1. 
BA.2 is besmettelijker dan BA.1, maar als dat het enige 
verschil is, heeft dat geen grote consequenties. 
[toegevoegd 31 januari 2022]

Desingu et al 577  hebben de verschillende mutaties 
in het spike-eiwit van de drie omicronvarianten 
beschreven (zie fig. 6.21). Ze geven aan dat de drie 
varianten ongeveer tegelijk werden ontdekt op 
dezelfde plaats (BA.1 in Botswana, BA.2 in Gauteng en 
BA.3 in noordwest Zuid-Afrika). De snelheid waarmee 

Figuur 6.21 Mutaties in het spike-eiwit van de omicronvarianten BA.1, BA.2 en BA.3. Omicronvariant BA.3 combineert  
mutaties van BA.1 en BA.2 en heeft zelf geen nieuwe mutaties.
Desingu et al 577
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de varianten zich over de wereld verspreiden, hangt 
samen met bepaalde mutaties van het spike-eiwit. Ze 
speculeren over welke mutaties dit beï�nvloeden maar 
ze komen niet met definitieve conclusies. 

Commentaar. BA.3 heeft een mix van de spike-mutaties 
van BA.1 en BA.2. De eigenschappen van BA.3 zijn daarom 
waarschijnlijk niet veel anders zijn dan van BA.1 en/of BA.2.

Verspreidingssnelheid van omicronvarianten
[toegevoegd 20 februari 2022]

De UK Health Security Agency heeft op 11 februari haar 
Technical	briefing	36 gepubliceerd met veel informatie 
over de omicronvarianten BA.1 en BA.2.581 

BA.2 verspreidt zich duidelijk sneller dan BA.1. Er zijn 
tot nu toe geen herinfecties gevonden met BA.2 na een 
infectie met BA.1.

Uit een voorlopige analyse blijkt dat de gemiddelde 
tijd tussen het begin van de symptomen bij primaire 
ziektegevallen en het begin van de symptomen bij hun 
geï�dentificeerde contacten (mean serial interval) voor 
BA.2 een halve dag korter is dan voor BA.1.

variant mean serial interval
 (dagen)
-----------------------------------------------------------
BA.1 3,72
BA.2 3,27
delta 4,09
-----------------------------------------------------------

Commentaar. Het kortere interval tussen primaire en 
secundaire infecties is waarschijnlijk de oorzaak van de 
snellere verspreiding van BA.2 in vergelijking met BA.1 en 
delta.

Reïnfectie of herinfectie

De UK Health Security Agency definieert een 
mogelijke reï�nfectie (herinfectie, doorbraakinfectie) 
als de tijd tussen twee achtereenvolgende positieve 
SARS-CoV-2-testen 90 of meer dagen is.581

Ernst van de ziekte door omicron BA.1 en BA.2
[toegevoegd 21 februari 2022]

Eerdere gegevens wezen erop dat de omicronvariant 
(BA.1) minder vaak dan de deltavariant leidde tot 
ziekenhuisopname en ernstige ziekte. Omdat de BA.2 
variant van omicron overal geleidelijk variant BA.1 
verdringt, vergeleken Wolter et al 582 in Zuid-Afrika de 
ernst van de infecties met BA.2 en met BA.1. 
Ze gebruikten daarvoor de landelijke data van 
de Zuid-Afrikaanse national covid-19 database, 
laboratoriumtesten en covid-19-ziekenhuisopnames. 
Infectie met BA.1 werd, zoals gebruikelijk, gedefinieerd 
op basis van S-gene target failure (BA.1 proxy) en 
infectie met BA.2 op basis van S-gene positivity (BA.2 
proxy). 

Van 5 december 2021 tot 29 januari 2022 nam het 
aandeel van BA.2 bij de omicronbesmettingen toe van 
3% tot 80%. 
Er was geen verschil in de kans op ziekenhuisopname 
na besmetting met BA.1 of met BA.2.  Bij de in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten was er, na correctie 
voor risicofactoren op ernstige ziekte, evenmin 
verschil tussen BA.1 en BA.2. 

De onderzoekers concluderen dat BA.2 weliswaar in de 
competitie met BA.1 een voordeel heeft maar dat het 
klinisch beeld van de infectie hetzelfde is.  

[toegevoegd 5 april 2022]
De ZOE Covid Study 592  meldt dat omicron BA.2 
ook maagdarmverschijnselen kan geven. Dit zijn 
misselijkheid, diarree, braken, buikpijn, zuurbranden 
en opgezette buik.
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Figuur 6.22  Nieuwe recom-
binantlijnen XD, XE en XF. 590  

XD en XF zijn recombinaties 
van delta en BA.1. XE is een 
recombinant van BA.1 en 
BA.2 met drie mutaties die 
niet in alle BA.1- en BA.2-
varianten aanwezig zijn.

Omicron XD, XE en XF
[toegevoegd 1 april 2022]

Er worden vanaf december 2021 drie recombinant 
subvarianten in de gaten gehouden.590  XD en XF zijn 
recombinaties van delta en BA.1. XE is een recombinant 
van BA.1 en BA.2 met drie mutaties die niet in alle BA.1 
en BA.2 aanwezig zijn. Dit zijn NSP3 C3241T en V1069I, 
en NSP12 C14599T (fig. 6.22).

XF en XE zijn gevonden in monsters in het VK en XD 
voornamelijk in Frankrijk en Denemarken. XD bevat de 
unieke mutatie NSP2:E172D. 

Van XD is de eerste gevonden op 13 december 2021 en  
tot nu toe zijn 49 monsters bekend.  

Van XF is het eerste monster in het VK op 7 januari 2022 
gevonden en het laatste 39e op 22 februari 2022. In 
andere landen is XD niet gevonden.  
XD en XF zijn dus mogelijk uitgestorven.   

Van XE waren er 763 monsters op 22 maart 2022 
gevonden, de eerste op 19 januari 2022. Er zijn 637 
gevallen verspreid over Engeland vastgesteld en het 
aantal lijkt toe te nemen.  De mediane groeisnelheid is 
berekend op 9,8% sneller dan de variant BA.2. De UK 
Health Security Agency geeft echter zelf aan dat deze 
grotere groeisnelheid ook schijn kan zijn. 590

Omicron BA.4 en BA.5
[toegevoegd 14 april 2022 en 10 mei 2022]

Begin 2022 werden twee nieuwe subvarianten van 
omicron ontdekt, BA.4 en BA.5.593, 617  

BA.4 werd het eerst op 10 januari 2022 gevonden in  
Limpopo  (Zuid-Afrika) en daarna ook in Oostenrijk (36), 
VK (24), VS (20), Denemarken (17), België (9), Israël 

(8), Duitsland (5), Italië (4), Canada (3), Frankrijk 
(3), Nederland (3), Australië (2), Zwitserland (2) en 
Botswana (1).597 Het aantal meldingen is gering maar de 
geografische verdeling wijst op een snelle verspreiding. 
BA.4 heeft dezelfde mutaties/deleties als BA.2 met 
uitzondering van NSP4:L438F terug naar het WT (wild 
type); S: 69/70 deletie, L452R, F486V, Q493 (WT); ORF 
6: D61(WT); ORF 7b: L11F; N: P151S. 

Omicron BA.5 werd voor het eerst gevonden op 25 
februari 2022 in KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika). Op 6 
mei 2022 waren de getallen als volgt: Zuid-Afrika 
(134), Portugal (57), Duitsland (52), VK (17), VS (6), 
Denemarken (3), Frankrijk (3), Oostenrijk (2), België 
(2), Hong Kong (2), Australië (1), Canada (1), Israël (1), 
Noorwegen (1), Pakistan (1), Spanje (1), Zwitserland 
(1) en Nederland (1).  
BA.5 heeft dezelfde mutaties/deleties als BA.4 met 
uitzondering van M: D3N; ORF 7b: L11 (WT); N: P151 
(WT); synonieme SNPs: A27038G en C27889T.
Evenals dat het geval is voor BA.4, is het aantal 
meldingen van BA.5 gering terwijl de geografische 
verdeling wijst op een snelle verspreiding. 

Op 9 mei 2022 werd nog meer dan 95% van de 
besmettingen in Nederland veroorzaakt door omicron 
BA.2 (RIVM).

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat BA.4 en BA.5 
gevaarlijker zijn dan de nu dominante subvariant BA.2.  
Ze hebben waarschijnlijk evenmin een nadelig effect op 
de bescherming door vaccinaties.

Zie	ook	fig.	7.23	in	hoofdstuk	7	met	gegevens	van	de	in	
Nederland gevonden varianten van SARS-CoV-2 van 28 
maart t/m 8 mei 2022. 
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Maart 2022: omicron-BA.2  in China 
[toegevoegd vanaf 25 april 2022]

Vanaf 12 maart 2022 was er in China een toename 
van het aantal gevallen van covid-19, waarvan enkele 
met dodelijke afloop. Het begon in Shanghai, een stad 
met 25 miljoen inwoners, maar heeft ondertussen ook 
Beijing bereikt. De oorzaak van de besmettingen is de 
omicronvariant BA.2. 594

In vergelijking met wat we in het westen hebben 
meegemaakt, is per dag het aantal nieuwe gevallen en 
de sterfte gering (zie kader en fig. 6.23). Er zijn enkele 
gevaccineerde personen onder de sterfgevallen maar 
bij de meeste waren er ernstige onderliggende ziekten. 
China volgt een zero covid policy waarbij op 1 
april 2022 afwisselend een helft van Shanghai in 
quarantaine ging met dramatische gevolgen voor de 
bevolking.  

De vraag is hoe dit oplaaien van het aantal en de ernst 
van de besmettingen in China kon gebeuren terwijl 
in de westerse landen het aantal ziektegevallen en 
ziekenhuisopnames door de omicronvariant BA.2 juist 
sterk is afgenomen en de beschermende maatregelen 
vrijwel volledig zijn afgeschaft.  

Waarschijnlijk spelen de volgende factoren in China, in 
vergelijking met Europa en de VS, een rol:

- het percentage van de bevolking dat volledig is   
 gevaccineerd, is lager, waarschijnlijk niet hoger dan  
 50%
- het percentage van de bevolking dat éen of twee   
 boosterprikken heeft gehad is lager

- China heeft alleen eigen vaccins gebruikt die minder  
 effectief zijn gebleken dan de mRNA-vaccins van 
 Pfizer/BioNTech en Moderna
- het percentage van de bevolking dat covid-19 heeft
 doorgemaakt vanaf 2020 is door de draconische   
 maatregelen die China vanaf het begin heeft   
 gehanteerd, veel lager

Commentaar. De genoemde factoren maken dat de 
weerstand tegen SARS-CoV-2 in de Chinese bevolking veel 
lager is waardoor het virus dus meer vrij spel heeft. 
In Europa en de VS heeft het virus door inefficiënt beleid 
de eerste jaren zich snel onder de bevolking verspreid 
met veel ernstig zieken en doden als gevolg. Uiteindelijk 
is de vaccinatie met herhaalprikken goed van de grond 
gekomen. De massale besmettingen en vaccinaties 
hebben samen een goede weerstand opgeleverd onder 
de Nederlandse bevolking tegen ernstige ziekte en sterfte 
door de omicronvarianten.  

Figuur 6.23 Aantal nieuwe gevallen van covid-19 op het vasteland van China van begin februari 2022 t/m 24 april 
2022.  Op deze laatste datum was het aantal nieuwe gevallen 1.609, een fractie van wat we bijv. in Nederland hebben 
gezien. 
Bron: Our World in Data, 26 april 2022

Besmettingen en sterfte in China
[toegevoegd 27 april 2022]

Op 27 april 2022 waren er vanaf het begin van 
de pandemie 205.257 infecties en 4.828 aan het 
coronavirus gerelateerde doden gerapporteerd. 

Er worden nu (april 2022) dagelijks 2.415 nieuwe 
besmettingen gemeld. 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/
countries-and-territories/china/

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/china/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/china/
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Omicron BA.2.3 en omicron BA.2.12.1 
[toegevoegd 29 april 2022]

Half december 2021 werd in de VS een variant van 
omicron BA.2 ontdekt: omicron BA.2.3.

Op 13 april 2022 meldden Italiaanse wetenschappers 
dat omicron BA.2.3 de oorzaak was van ongeveer 20% 
van de covid-19-gevallen in Italië.  De variant was ook 
gevonden in o.a. Denemarken, Japan en de Filippijnen 
(WHO). BA.2.3 zou meer mutaties hebben dan de 
BA.2 maar deze lijken vooralsnog weinig betekenis te 
hebben.

Medio april 2022 maakte de Amerikaanse CDC bekend 
dat BA.2 en BA.2.12.1 de oorzaak waren van ongeveer 
93% van de nieuwe gevallen van covid-19 in de VS. 

De regering van Yantia in de Chinese provincie 
Shandong maakte op 25 april 2022 bekend dat ook 
daar de BA.2.3 was ontdekt. Er waren vier ziektegevallen 
en 107 asymptomatische infecties.

In de VS verdringt omicron BA.2.12.1 momenteel snel 
BA.2. Op 23 april 2022 was 28,7% van de covid-19-
gevallen in de gehele VS veroorzaakt door BA.2.12.1 
maar in New York was dit al 58,1%. 

Commentaar. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat 
deze varianten een ernstiger ziekte kunnen veroorzaken 
dan eerdere omicronvarianten. De bescherming door de 
huidige vaccins lijkt evenmin te verschillen. 
De snelle verspreiding berust waarschijnlijk niet alleen 
op eigenschappen van de varianten zelf maar voor een 
deel op het loslaten van beschermende maatregelen en 
mogelijk ook deels op verminderde effectiviteit van de 
vaccinaties na verloop van tijd.  

Beschermen antistoffen tegen de omicronvarianten 
BA.2.12.1, BA.2.13, BA.4 en BA.5
[toegevoegd 5 mei 2022]

Cao et al 595 onderzochten of antistoffen opgewekt door 
een infectie met omicron BA.1 beschermen tegen de 
nieuwere varianten BA.2.12.1, BA.2.13, BA.4 en BA.5. 
Al deze varianten hebben L452 mutaties waardoor ze 
mogelijk besmettelijker zijn dan BA.2. 
BA.2-varianten en BA.4/BA.5 worden niet 
geneutraliseerd door de neutraliserende antistoffen 
door een infectie met omicron BA.1.

De voor behandeling bedoelde monoklonale neutrali-
serende antistoffen LY-CoV1404 (bebtelovimab) 
en COV2-2130 (cilgavimab) neutraliseren effectief 
BA.2.12.1 en BA.4/BA.5.  

De onderzoekers concluderen dat de evolutie van 
omicron de groepsimmuniteit tegen SARS-CoV-2 
bedreigt en de boosters die zijn afgeleid van BA.1 niet 
ideaal zijn voor een brede bescherming. 
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Figuur 6.24  Leeftijd-geslachtpiramide van omicron BA.4 (links) en BA.5 (rechts) in Engeland per 17 mei 2022. 599

Leeftijd-geslachtpiramiden voor omicron BA.4 en BA.5
[toegevoegd 26 mei 2022]

Fig. 6.24 laat de "leeftijd-geslachtpiramiden" van de 
omicronvarianten BA.4 en BA.5 zien voor Engeland per 
17 mei 2022 voorzover de patiëntgegevens bekend 
waren. 599   

Voor Engeland waren er per 17 mei 2022 van BA.4
108 gevallen bekend waarvan 104 met patiënt-
gegevens. Voor BA.5 waren dit er resp. 74 en 71.

Commentaar. Het aantal gevallen per variant is te klein 
voor een betrouwbare interpretatie. Desondanks lijkt 
het erop dat de BA.4 variant het vaakst wordt gevonden 
bij mensen van 70 jaar en ouder en de BA.5 variant bij 
vijftigers en vrouwen van 80+.  
Het is voor mij niet duidelijk waarom de aantallen 
personen in de figuur (BA.4: 67;  BA.5: 48) niet overeen-
komen met de eerder genoemde aantallen van 104 voor 
BA.4 en 71 voor BA.5.

Omicron BA.2.75 (Centaurus)
[toegevoegd 7 en 8 juli 2022]

In mei 2022 is in India een subvariant van omicron BA.2 
ontdekt.607 Deze kreeg de naam BA.2.75 (Centaurus). Hij 
verspreidt zich snel en er zijn nu ook gevallen bekend in 
Duitsland, VK, Canada, VS, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Japan.  
Desondanks staat het niet vast dat BA.2.75 besmette-
lijker is dan BA.2 zelf. De snelle verspreiding hangt 
wellicht meer samen met het feit dat een doorgemaakte 
infectie met BA.2 niet afdoende beschermt tegen infectie 
met BA.2.75.

Omicron BA.2.75 heeft acht mutaties in het spike-eiwit  
in vergelijking met BA.2.  Dit zijn W152R, F157L, I210V, 
G257S, D339H, G446S, N460K en Q493 (reversion).607

De belangrijkste is G446S die maakt dat antistoffen die 
BA.2 konden neutraliseren, dit niet afdoende kunnen 
bij BA.2.75.606 Dit is waarschijnlijk de reden dat een 
eerder doorgemaakte infectie met BA.2, op dit moment 

de dominante omicron-variant in India, niet beschermt 
tegen BA.2.75.  Dit lijkt erg op de situatie met de 
omicronvarianten BA.4 en BA.5 in bijv. Nederland. 

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat covid-19 door 
omicron BA.2.75 ernstiger is dan covid-19 door BA.2. 
Onofficiële getallen uit India geven een sterfte aan van 
0,2% en dat is relatief laag (zie kader).  

De WHO volgt de ontwikkelingen rondom de nieuwe 
subvariant nauwlettend. 

Situatie in India op 8 juli 2022
[toegevoegd 8 juli 2022]

Een Indiase gezondheidswebsite* meldt dat er de 
afgelopen 24 uur 18.930 nieuwe gevallen in het land 
waren met BA.2.75. Hiervan herstelden er 14.798 en 
overleden er 35.   

Commentaar. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen 
dat covid-19 door omicron BA.2.75 ernstiger is dan 
covid-19 door BA.2. Onofficiële getallen uit India geven 
een sterfte aan van 0,2%. Gegevens van de overleden 
patiënten zijn niet gemeld maar dit percentage is niet 
erg verontrustend. 

* https://www.thehealthsite.com/news/we-are-monitoring-the-
new-omicron-sub-variant-ba-2-75-says-who-892296/

Situatie in India op 10 juli 2022
[toegevoegd 10 juli 2022]

Commentaar. Er is nog geen betrouwbare wetenschap-
pelijke informatie over het beloop van de besmettingen 
met omicron BA.2.75 en de ernst van de ziekte.  Voorals-
nog moeten we afgaan op berichten van serieuze Indiase 
media.

De Indiase website timesofindia.com* meldt in een 
update van 8 juli 2022 dat er tot nu toe geen berichten 
zijn dat de symptomen anders zijn [dan van infecties 
met BA.2].  Infecties met BA.2.75 geven milde ziekte of 
verlopen asymptomatisch.  

https://www.thehealthsite.com/news/we-are-monitoring-the-new-omicron-sub-variant-ba-2-75-says-who-892296/
https://www.thehealthsite.com/news/we-are-monitoring-the-new-omicron-sub-variant-ba-2-75-says-who-892296/
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Figuur 6.25 Relatieve bijdrage van diverse omicrovarianten in de periode 27 juni t/m 24 juli 2022 in de VS. In de drie 
rechter kolommen stellen de dunne grijze vlakken bovenaan omicron BA.4.6 voor.  Er is dus nauwelijks een relatieve 
toename in deze periode terwijl die van BA.5 nog toeneemt.
Bron: Washington State Department of Health (August 04, 2022) 608

Volgens dezelfde website hebben veel gezondheids-
experts gezegd dat het aantal gevallen van ernstige 
covid-19 minder is dan eerder het geval was, dat de 
symptomen gewoonlijk mild zijn en 2-3 dagen duren. 
Ze waarschuwen wel dat oudere mensen met 
bijkomende ziekten voorzichtig moeten zijn. 
* https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-
news/coronavirus-new-variant-ba-2-75-what-do-we-know-so-far/
photostory/92742823.cms?picid=92743030

Omicron BA.4.6
[toegevoegd 6 augustus 2022]

Sedert enkele dagen melden vooral Amerikaanse 
media dat een nieuwe subvariant van omicron 
langzaam terrein wint. Het gaat om een mutatie van 
omicron BA.4 die wordt aangeduid als omicron BA.4.6.  
Op dit moment zou 4,1% van alle besmettingen in de 
VS met BA.4.6 zijn.  In meer dan 40 landen zou hij ook 
al zijn vastgesteld. 

Mutaties van omicron BA.4.6

Mutaties van BA.4.6 zijn vooral gelokaliseerd in 
het spike-eiwit. Het zijn:  K417N, L452R, S477N, 
N501Y en P681H.  Ze worden vooralsnog gezien als 
mutation of interest en niet als mutation of concern. 

BA.4.6 kan herbesmettingen geven maar tot nu toe zijn 
er geen aanwijzingen dat hij ernstiger ziekte of vaker 
sterfte veroorzaakt dan eerdere omicronvarianten.  
Omicronvarianten BA.4 en BA.5 zijn verantwoordelijk 
voor herbesmettingen omdat een doorgemaakte 
covid-19 en/of de huidige vaccins niet goed 
beschermen tegen infectie en ziekte, maar wel tegen 
ernstige ziekte en sterfte.

Zoals uit fig. 6.25 blijkt is er in de maand juli 2022 
geen grote toename in de VS van de relatieve bijdrage 
van omicron BA.4.6.608  Er zijn nog geen meldingen dat 
BA.4.6 in Nederland is gevonden maar dat zal niet lang 
meer duren. Naar het zich nu laat aanzien, heeft dit 
verder geen nadelige gevolgen.

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-new-variant-ba-2-75-what-do-we-know-so-far/photostory/92742823.cms?picid=92743030
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-new-variant-ba-2-75-what-do-we-know-so-far/photostory/92742823.cms?picid=92743030
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/coronavirus-new-variant-ba-2-75-what-do-we-know-so-far/photostory/92742823.cms?picid=92743030
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Omicron BA.2.75.2 (BF.7) en omicron BQ.1.1 
[toegevoegd 2 oktober 2022]

Begin oktober 2022 werd melding gemaakt van twee 
nieuwe subvarianten van BA.2 en BA.5, resp. BA.2.75.2 
en BQ.1.1. 611,612  Beide subvarianten zijn veel minder 
gevoelig voor antistoffen dan eerdere varianten. 
BA.2.75.2 (ook BF.7 genoemd) verspreidt zich snel in 
India, Singapore en delen van Europa. Ook BQ.1.1 lijkt 
zich snel te verspreiden, m.n. in Engeland.
Omicron BQ.1.1 verschilt van BA.5 door drie spike-
mutatiest: R346T, K444T en N460K.  Identiek aan BA.4/
BA.5 zijn een deletie 69-70, L452R, R493Q en F486V 
(fig. 6.26). 

Commentaar. Voorlopige studies geven aan dat de nieuwe 
bivalente vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech effectief 
zijn tegen de omicronvarianten BA.4 en BA.5. 602 Hopelijk 
geldt dat ook voor BQ.1.1, een subvariant van BA.5.  Zie 
ook hoofdstuk 5 bij Aanpassingen van vaccins i.v.m. 
omicronvarianten vanaf juni 2022. 
In de komende maanden zal duidelijk worden hoe de 
bescherming door de nieuwe bivalente vaccins tegen 
BA.2.75.2 en BQ.1.1 in de praktijk uitpakt.

Figuur 6.26 Mutaties van de omicronsubvarianten 
BA.2.75.2 en BQ.1.1
https://www.newsdirectory3.com/globally-ba-5-mutates-to-bq-1-1-
spreading-531-faster/

Commentaar. De kans is groot dat XBB andere omicron-
varianten zal verdringen zonder veel gevolgen. Wel is deze 
variant een serieuze reden voor risicogroepen om zich 
te laten revaccineren met een van de nieuwe bivalente 
vaccins.  Het aantal besmettingen zal hierdoor weliswaar 
niet direct afnemen maar de kans op ernstige ziekte en 
sterfte wordt waarschijnlijk aanzienlijk verkleind.  

[toevoeging 8 november 2022]
De WHO maakte op 27 oktober 2022 bekend dat de 
globale prevalentie van XBB 1,3% is en XBB in 35 
landen is gevonden. Er is nog geen aanwijzing dat er 
een relevant verschil is in de ernst van de ziekte door 
XBB in vergelijking met eerdere omicronvarianten. 
Mogelijk is de kans op herinfectie groter maar 
wellicht alleen voor personen die een infectie hadden 
doorgemaakt vóór omicron verscheen.

Zie verder voor variant XBB1.5
[toegevoegd 10 januari 2023]

Omicron BA.5.2.6
[toegevoegd 1 november 2022

Omicron BA.5.2.6, een variant van BA.5, werd voor 
het eerst gevonden in augustus 2022. Eind oktober 
2022 was hij in de VS de oorzaak van 2,8 % van 
de coronagevallen. In  Europese landen is hij ook 
vastgesteld zoals in Engeland bij bijna 2%, Frankrijk 
1,5%, Oekraï�ne 10% en Ierland 28%. Ook bij deze 
variant is behandeling met de huidige monoklonale 
antistoffen niet effectief. 613 

Een kenmerkende mutatie van BA.5.2.6 is in het spike 
R346T. Andere mutaties zijn D3N, G19G, A4V, S135R, 
Y40Y en T127N.*  
Overigens is BA.5.2.6 een van de honderden varianten 
van omicron die momenteel circuleren.
* National Library of Medine (VS), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/activ

Commentaar. BA.5.2.6 lijkt zich snel te verspreiden maar 
het is onduidelijk wat de gevolgen zijn. Tot nu toe zijn er 
geen berichten dat de ziekte ernstiger is dan bij eerdere 
varianten.

Omicron XBB
[toegevoegd 13 oktober 2022]

Vanaf de tweede week van oktober 2022 verschijnen 
er in de media berichten over een nieuwe variant XBB. 
XBB is een recombinant van BA.2.10.1 en BA.2.75.a
Hij is gevonden in Singapore, Bangladesh, India, Japan, 
Australië, VS en Denemarken. In Singapore is nu 55% 
van de infecties door deze variant en dit wijst erop dat 
XBB besmettelijker is dan eerdere omicronvarianten.b  
Het aantal ernstige ziektegevallen is relatief laag, 
waarschijnlijk door de opgebouwde  weerstand door 
vaccinaties en eerdere besmettingsgolven.
a www.who.int
b Clara Chong, tnp.straitstimes.com, Oct 12, 2022

https://www.newsdirectory3.com/globally-ba-5-mutates-to-bq-1-1-spreading-531-faster/
https://www.newsdirectory3.com/globally-ba-5-mutates-to-bq-1-1-spreading-531-faster/
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Omicron BQ.1 en BQ.1.1
[toegevoegd 6 november 2022

De omicronvarianten BQ.1 en BQ.1.1 zijn ontstaan uit 
BA.5 (zie terug).  

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) heeft bekendgemaakt dat de afgelopen week in 
de VS in 35% van de coronagevallen BQ.1 of BQ.1.1 is 
vastgesteld. De week daarvoor was dat nog 23,2%. 

De European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) verwacht dat BQ.1 en BQ.1.1 de komende weken 
en maanden dominant zullen worden en een toename 
van het aantal coronagevallen zullen veroorzaken. 
De ECDC heeft overigens aangegeven dat er geen bewijs 
is dat BQ.1 ernstiger ziekte veroorzaakt dan de nu 
circulerende varianten BA.4 en BA.5.

Op 6 november 2022 wordt op het Coronadashboard  
van de Rijksoverheid aangegeven: BA.5 is nog steeds de 
dominante variant in Nederland. Op dit moment nemen 
subvarianten BQ.1 en BQ.1.1 sterk toe. 
Dit wordt niet onderbouwd met getallen en in een tabel 
met informatie over de periode 17 t/m 23 oktober 2022 
in Nederland komen ze niet voor. Ze zouden dan onder 
"alle andere varianten" moeten vallen maar die maken 

0,2% uit en dat is 0,3 minder dan de vorige meting. 
[toegevoegd 7 november 2022
Fig. 6.27 laat in de linkerhelft de verschuiving zien 
in  procentueel aandeel van de diverse varianten bij 
corona-infecties in de VS.  

In de periode 31 juli 2022 tot 5 november 2022 is het 
aandeel van omicron BA.5 meer dan gehalveerd ten 
gunste van BQ.1, BF.7 (BA.2.75.2) en BQ.1.1 terwijl 
BA.4.6 constant rond de 9%  blijft hangen.
In de week van 30 oktober 2022 tot 5 november 2022 
werd eenderde van de corona-infecties veroorzaakt 
door BQ.1.1 of BQ.1. 

Omicron XXB.1.5 
[toegevoegd 10 januari 2023

Omicronvariant XXB.1.5 stamt af van variant XXB 
(zie terug). XXB.1.5 werd eind 2022 ontdekt dankzij 
een veranderd aminozuur in het spike-eiwit (F486P,  
Ser486Pro substitutie). 615,616  

Door de mutatie kan het virus beter binden aan de 
ACE2-receptor (die door het virus wordt gebruikt om 
de cel binnen te dringen). Deze mutatie vermindert 
echter niet de mogelijkheid van het virus om 

Fig. 6.27 Varianten van SARS-CoV-2 in de VS.  Links in de periode van 31 juli 2022 t/m 5 november 2022, rechts van 
30 oktober 2022 t/m 5 november 2022. Het is duidelijk te zien dat omicron BA.5 langzaam wordt vervangen door 
BQ.1, BF.7 en BQ.1.1 terwijl deBA.4.6 constant rond de 9%  blijft hangen.
Bron: Amerikaanse CDC, https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions
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antistoffen te ontwijken en verspreidt zich daardoor 
snel. 

Ondanks dat XXB1.5 zich snel verspreidt, is het  effect 
op het aantal infecties en ziekenhuisopnames gering, 
waarschijnlijk door de opgebouwde weerstand van 
kwetsbare personen door vaccinaties en boosters.

XXB1.5 is vooral gevonden in de VS. Begin december 
2022 veroorzaakte hij 2% van de infecties met SARS-
CoV-2 en begin januari 2023 al 28%. 615  In India was 
op 10 januari 2023 slechts éen geval bekend (www.
ninindia.org). In Nederland was XBB1.5 voor het eerst 
vastgesteld in november 2022 en op 9 januari 2023 
in totaal bij 36 van de 147.940 onderzochte monsters 
(0,002%).

Omicron XBF 
[toegevoegd 16 februari 2023

In  december 2022 is in Australië en medio februarl 
2023 in de Filipijnen een nieuwe omicronvariant 
gevonden die de naam XBF kreeg.  XBF is een 
recombinant van BA.5.2.3 en CJ.1.  

Het is aannemelijk dat hij besmettelijker is dan eerdere 
varianten maar er zijn geen aanwijzingen dat hij 
ernstiger ziekte of andere verschijnselen veroorzaakt.
Op 10 februrai 2023 was XBF verantwoordelijk voor 
55% van het totale aantal gevallen van covid-19 in 
Victoria, Australië. 

Omicron XBB.1.9 en XBB.1.9.1
[toegevoegd 19 maart 2023]

Omicron XBB.1.9 heeft in vergelijking met XBB mutaties 
in het spike R408S en F486P, in ORF1ab  G1819S en 
T4175I, en in ORF8:G8.  XBB.1.9.1 heeft ook nog een 
spike-mutatie F486P. 618

Omicron XBB.1.9.1 maakte in februari 2023 in Engeland 
6% van  de gevonden varianten uit 618  en op 11 maart 
2023 al 12% (www.coronaheadsup.com). 

Fig. 6.28 Relatieve bijdrage van omicrovariant XBB1.9.1 in Singapore, VK, Duitsland, VS en 
Oostenrijk van december 2022 t/m 6 maart 2023.  
Bron: https://cov-spectrum.org/explore/Singapore/AllSamples/Past6M/variants?nextcladePangoLineage=XBB.1.9.1& 

XBB.1.9.1 neemt in verhouding snel toe (fig. 6.28) en is 
momenteel de enige variant met een groot groeivoordeel 
t.o.v. XBB.1.5. 618   In Engeland was van de mensen met 
covid-19 door XBB.1.9.1 de mediane leeftijd 72 jaar en 
59% was vrouw.  De sterfte was relatief hoog met 3,3%. 

Commentaar. Het is te verwachten dat het aandeel van  
XBB.1.9.1 snel zal toenemen, ook in Nederland. Het is 
nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor aantal en 
ernst van de ziektegevallen. Er moet serieus rekening mee 
worden gehouden dat XBB.1.9.1 weleens de vervelendste 
omicronvariant tot nu toe kan zijn. De afnemende 
immuniteit - er zijn geen plannen voor hervaccinaties - zal 
daar zeker ook geen goed aan doen. 

Omicron XBB.1.16 (Arcturus)
[toegevoegd 30 april 2023]

Begin januari 2023 werd een nieuwe omicronvariant 
XBB.1.16 (ook Arcturus-variant genoemd) voor het 
eerst gezien. De meeste gevallen waren in India maar 
nu is er ook in 31 andere landen een stijging te zien. 
Volgens de CDC maakt deze variant op dit moment 
echter nog geen 10% uit van de nieuwe gevallen van 
covid-19 in de VS. XBB.1.16 verdringt langzaam de 
eerder dominante stam XBB.1.5. 

Er zijn geen aanwijzingen dat XBB.1.16 mensen 
zieker maakt dan eerdere omicronvarianten. De 
verschijnselen zijn ook hetzelfde. Recente berichten 
suggereren dat infectie met XBB.1.16 iets vaker een 
conjunctivititis geeft (bindvliesontsteking van het oog, 
een jeukend rood oog) dan eerdere varianten.

De WHO noemt XBB.1.16 een variant of interest, dus 
een variant die van belang maar niet zorgelijk is.  
XBB.1.16 verschilt door twee mutaties in het S-eiwit 
van XBB.1.5: E180V en T478R in het RBD.621  

www.ninindia.org
www.ninindia.org
https://cov-spectrum.org/explore/Singapore/AllSamples/Past6M/variants?nextcladePangoLineage=XBB.1.9.1&
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Dit hoofdstuk begint  met een tijdlijn van de gebeurte-
nissen in Europa en Nederland vanaf januari 2020. 
Er was geen enkel besef bij de overheid en het RIVM van 
de ernst van situatie.  Nederland dacht dat het misschien 
de dans zou ontspringen. Zelfs toen de situatie in Italië 
volledig uit de hand liep, viel het kwartje niet. 

In de krokusvakantie gingen veel Nederlanders met 
wintersport, ook naar Noord-Italië en Oostenrijk.  Veel 
mensen werden daar besmet zonder dat ze het wisten. 
Terug in Nederland ging Brabant los met carnaval.
Ondanks de exponentiële toename van het aantal 
besmettingen met SARS-CoV-2 in China, had men in 
Europa, waaronder Nederland, niet in de gaten dat het 
hier een beginnende epidemie was. Berichten uit China 
werden niet geloofd en die uit Italië ook niet.  

Het aantal miskleunen van ministers, RIVM of Jaap van 
Dissel hield hiermee niet op. Denk aan de volgende, 
uitspraken die persoonlijke opvattingen bleken te zijn
of berustten op vage aannames in plaats van op weten-
schappelijk onderzoek. Van de meeste uitspraken was, 
toen ze werden gedaan, het tegendeel al bewezen.
 
Voorbeelden van dergelijke onjuiste uitspraken zijn:

-  de ziekte lijkt niet erg besmettelijk

-  we weten nog niet goed of het ernstiger is dan 
 een gebruikelijke griep , maar de officiële cijfers 
 van dit moment lijken niet heel verontrustend 
-  je bent alleen besmettelijk als je klachten hebt

-  minister Martin van Rijn op 28 april 2020:   
 "nou dat inzicht 7.32of je besmettelijk bent als je geen 
 klachten hebt, is zeer de vraag"

-  kinderen zijn niet besmettelijk

-  preventief testen is zinloos en niet doelmatig

-  minister Bruins op 1 maart 2020: "het is prima om 
 mensen een hand of knuffel te geven"

-  overdracht gebeurt niet door aerosolen

-  reuk- en smaakverlies is niet een belangrijk   
 verschijnsel

-  mondkapjes hebben geen nut 

-  op 15 december 2020 zegt minister Hugo de Jonge  
 dat vaccineren niet valt of staat met een week 
 eerder beginnen ...

- 17 december 2020 zegt Mart Bonten, arts-  
 microbioloog en lid van OMT, in een interview met het  
 AD over het traag op gang komen van de vaccinaties:  
 "Die twee weken gaan geen verschil maken". 

- stellige uitspraken over de grotere besmettelijkheid 
 van de Britse variant, de toename van het aantal 
 infecties ermee en de derde golf "die zeker gaat komen". 

Op 2 december 2020 heeft het tv-programma RTL 
Nieuws documenten bekendgemaakt (zie verder) die 
ze had opgevraagd op basis van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur.  De conclusies zijn onthutsend (zie kader 
volgende bladzijde).

7 NEDERLANDSE
AANPAK
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[toegevoegd 3 december 2020]

RTL Nieuws heeft documenten opgevraagd op 
basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(WOB) en hun conclusies op 2 december 2020 
bekendgemaakt. 

Uit de bijlagen van de Interdepartementale Commissie 
Crisisbeheersing (ICCb), de commissie die adviseert 
ter voorbereiding op mogelijke crises, blijkt dat het 
Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het RIVM  eind 
februari 2020 nog vonden dat het coronavirus minder 
dodelijk was dan het griepvirus, zo meldt RTL Nieuws 2 
december 2020 na bestudering van documenten van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Covid-19 en griep
Op 26 februari 2020 schrijven ze namelijk dat de sterfte 
door de griep hoger is dan die door covid-19 en twee 
dagen later dat het coronavirus erg lijkt op het gewone 
griepvirus. Ze melden dan dat het sterftecijfer bij covid-19 
op ongeveer 2% ligt, dus hoger dan de 0,5-1% bij de gewone 
griep.  Ambtenaren benadrukken dat "een belangrijk deel 
van patiënten met milde klachten niet wordt getest" en 
daardoor niet in de statistieken komen. "Het sterftecijfer 
ligt in de praktijk wellicht lager."

Veel zieken tegelijk
Uit de documenten blijkt dat wordt getracht om "grote 
onrust vanwege het virus" te voorkomen. Onder de 
ambtenaren bestaan zorgen over de snelle verspreiding 
van het virus en het feit dat er onder de bevolking nog geen 
weerstand tegen het virus bestaat. "Daardoor kunnen veel 
mensen tegelijk ziek worden."

De druk op de zorg die daardoor zou ontstaan wordt eind 
februari 2020 door het ministerie gezien als het grootste 
risico voor de Nederlandse veiligheid.

Sussende woorden
Toch communiceert het ministerie op dat moment dat 
"mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten 
hebben" niet bang hoeven te zijn dat ze het coronavirus 
hebben opgelopen.  En over het virus: "Op dit moment is het 
nog niet hier vastgesteld. De kans is veel groter dat mensen 
gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus."

Jokken over mondkapjes
Opvallend is een afspraak eind februari 2020 om 
mondkapjes voor niet-hulpverleners te ontraden, 
vanwege de schaarste. "Conform eerdere ICCb-afspraak: 
mondkapjes alleen effectief voor hulpverleners in de zorg. 
Dit ook in communicatieboodschap mee uit te dragen, 
vanwege de run op deze middelen." Lang is door het RIVM 
ontkend dat schaarste een rol speelde bij het advies over 
het gebruik van mondmaskers, bijv. in de ouderenzorg.

---
Commentaar. Deze onthullingen bevestigen het  beeld  
(zie terug) dat het Ministerie van Volksgezondheid en het 
RIVM  ons bij herhaling onjuist hebben geïnformeerd. 
Deels is dat, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, 
bewust gedaan om paniek te voorkomen maar vaak is 
het door onkunde en halsstarrigheid. Het eerste past 
niet in een volwassen democratie, is een minachting van 
de bevolking, vermindert het vertrouwen in de overheid 
en geeft voedsel aan complottheorieën. Het tweede is 
ronduit onthutsend en een teken van incompetentie. 
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"niet handen schudden", o.a. door 
Eredivisie voetbal, gemeente-
huizen, Nederlands Huisartsen 
Genootschap etc. 

eerste 
diagnose 
COVID-19 

Persconferentie premier: o.a. 
in ellebogen niezen 
gebruik papieren zakdoekjes 
niet handen schudden 
vaak handen wassen 
N-Brabant: z.m. thuiswerken  

Persconferentie premier: o.a. 
scholen dicht 
café's en restaurants dicht 
sportlocalen dicht 
1,5 meter afstand bewaren 
thuiswerken indien mogelijk 

virus aanwezig in NL en iedereen weet het 

ITALIË: SARS-CoV-2 
verspreiding wordt 

epidemisch  

COVID-19 was al in/vanaf  
Frankrijk 24.01.2020 
Duitsland      27.01.2020  
Italië              31.01.2020  
UK                 31.01.2020  
Spanje           31.01.2020  
Zweden         31.01.2020 
België            03.02.2020 

Figuur 7.1. Tijdlijn van gebeurtenissen in Nederland van 15 februari t/m 15 maart 2020. Het virus circuleerde al
tijdens de krokusvakanties en carnaval zonder dat we het wisten. Op 27 februari 2020 werd de eerste patiënt in
Nederland met covid-19 ontdekt die van 18-21 februari in Noord-Italië was geweest en bij terugkomst carnaval had 
gevierd. In Italië werd op 22 februari 2020 duidelijk dat covid-19 een epidemie zou worden.88  In Nederland gingen er 
geen alarmbellen rinkelen. 

SARS-CoV-2 in Nederland, een tijdlijn (2020)

2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 jan eerste diagnose covid-19 in Frankrijk

27 jan eerste diagnose covid-19 in Duitsland

31 jan  eerste diagnose covid-19 in Italië, UK, Spanje,  
 Zweden en Rusland

03 feb eerste diagnose covid-19 in België

 in alle landen om ons heen is nu covid-19 
	 vastgesteld	(fig.	7.2)	maar	in Nederland rinkelen  
 er nog geen alarmbellen
 
15 feb het virus is aanwezig in Nederland, zoals 
 later bleek en heeft 12 dagen de gelegenheid 
 gehad zich onder de radar te verspreiden, 
 uitgerekend in de periode van krokusvakanties 
 en carnaval.   

15 feb begin krokusvakanties, mensen gaan   
 wintersporten in Noord-Italië en Oostenrijk

23 feb  carnaval barst los  

24 feb in Italië heeft de verspreiding van het virus   
 een epidemische vorm aangenomen.88  

27 feb het RIVM twittert: "We weten nog niet goed 
 of het ernstiger is dan een gebruikelijke griep, 
	 maar	de	officiële	cijfers	van	dit	moment	lijken	
 niet heel verontrustend" (Bijlage 2)

27 feb in Nederland eerste diagnose covid-19 1
 bij een man die van 18-21 februari 2020 in   
 Noord-Italië een lederbeurs had bezocht en   
 terug in Nederland carnaval had gevierd (fig. 7.1). 

Figuur 7.2 Covid-19 in West-Europa op 3 februari 
2020. De landen waar patiënten met covid-19 waren 
vastgesteld zijn in rood weergegeven. Nederland (in 
geel) gaat 6 weken later op 15 maart 2020 in een 
"intelligente" lockdown.  



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

7 - Nederlandse aanpak

175

GGD-meldingsdatum

Aantal

Bij de GGD gemelde patiënten
Bron: RIVM

nieuw tot en met gisteren

27
 f
eb

1 
m

rt

4 
m

rt

7 
m

rt

10
 m

rt

13
 m

rt

16
 m

rt

19
 m

rt

22
 m

rt

25
 m

rt

28
 m

rt

31
 m

rt

3 
ap

r

6 
ap

r

9 
ap

r

12
 a

pr

15
 a

pr

18
 a

pr

21
 a

pr

24
 a

pr

27
 a

pr

30
 a

pr

3 
m

ei

6 
m

ei

9 
m

ei

0

500

1000

1500

GGD-meldingsdatum

Aantal

Bij de GGD gemelde patiënten
Bron: RIVM

nieuw tot en met gisteren

27
 f

eb

1 
m

rt

4 
m

rt

7 
m

rt

10
 m

rt

13
 m

rt

16
 m

rt

19
 m

rt

22
 m

rt

25
 m

rt

28
 m

rt

31
 m

rt

3 
ap

r

6 
ap

r

9 
ap

r

12
 a

pr

15
 a

pr

18
 a

pr

21
 a

pr

24
 a

pr

27
 a

pr

30
 a

pr

3 
m

ei

6 
m

ei

9 
m

ei

0

500

1000

1500

Figuur 7.3. Staafdiagram van het aantal per dag bij de GGD gemelde patiënten met covid-19 in de periode 27 februari  
t/m 9 mei 2020. Rechts een detail van de twee weken na de eerste covid-19 diagnose.  Het RIVM geeft aan dat het 
werkelijke aantal patiënten hoger is dan het aantal meldingen omdat niet iedereen met mogelijke besmetting werd 
getest. Op basis van de snelle stijging van het aantal per dag gemelde patiënten (getallen in rood), de gegevens uit 
China en Italië en wat er in de epidemiologie van besmettelijke infectieziekten bekend is, 88 is het duidelijk dat dit het 
begin was van een exponentiële stijging van het aantal ziektegevallen.  
Bron figuur: www.rivm.nl - geraadpleegd 11 mei 2020
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Verspreiding van covid-19 binnen China

Zhang et al 205 onderzochten het verband tussen diverse 
kenmerken van het begin van de epidemie en hoe groot 
die daarna werd.  Ze onderzochten de gegevens van 
16 januari tot 15 maart 2020 in de stad Wuhan, in 15 
steden in de buurt van Wuhan en in 29 steden in de rest 
van China.  

Het aantal dagen tussen een stijging van 30 naar 100 
patiënten was in Wuhan 2, in de 15 steden om Wuhan
4,4 en in de 29 steden elders in China 7,8. De sterfte  
was resp. 2,5%, 1,8% en 0,2%.

Ze vermoeden dat een aantal van 30 patiënten het 
punt is waarop de epidemie overgaat van vooral 
geïmporteerde gevallen naar vooral locale besmettingen 
met grote aantallen besmettingen thuis.

Ze concluderen dat het aantal benodigde dagen om 
van 30 op 100 patiënten te komen en de sterfte, een 
sterke voorspellende waarde hebben voor de omvang 
van de komende epidemie ter plaatse  De resultaten 
van deze studie zijn in lijn met bestaande kennis van de 
epidemiologie van infectieziekten.88 

De snelle stijging van het opgetelde aantal bij de GGD 
gemelde gevallen - en die zijn onvolledig - in Nederland 
(6 maart 32; 7 maart 45; 8 maart 72; 9 maart 77 en 10 
maart 137) was een voorbode voor de grote en snelle 
verspreiding van het virus.  Fig. 7.3 vermeldt het aantal 
gemelde gevallen per dag, dus niet de optelsom.

De eerste twee weken nadat in Nederland op 27 februari 
2020 de eerste diagnose covid-19 was gesteld, was het 
echte aantal gevallen en de snelle stijging daarvan, niet 
bekend, vnl. omdat er niet grootschalig werd getest.

Was Nederland bij de les de eerste helft van maart?

SARS-CoV-2 is dus uit Noord-Italië naar Nederland 
gekomen.  Hoe het in Italië zo uit de hand kon lopen, 
wordt beschreven in Bijlage 1.  Volgens Igor Rudan, 
epidemioloog van infectieziekten, zouden er in Italië 
waarschijnlijk minstens 100x minder doden zijn
geweest als de quarantaine-maatregelen twee weken 
eerder waren genomen,88 de kennis was er en de 
getallen waren bekend. Mogelijk geldt dit ook voor de 
meeste andere westerse landen waaronder Nederland.

Pas toen bleek dat het aantal intensive care units in 
de Nederlandse ziekenhuizen sterk ontoereikend 
zou worden, is op 15 maart 2020 overgegaan op de 
"intelligente" lockdown (fig. 7.1 t/m 7.3).

Waarom er zo laat is gereageerd is onduidelijk, 
misschien heeft het te maken met dat:

- er geen lering is getrokken uit de gebeurtenissen in  
 zowel China als Italië
- de impact van de basale kennis van de    
 epidemiologie van besmettelijke infectieziekten niet  
 werd  onderkend (fig. 7.2) 88  
- er aanvankelijk vanuit is gegaan dat er veel 
 Nederlanders geï�nfecteerd zouden worden die
 slechts een milde ziekte zouden krijgen, waardoor  
 er groepsimmuniteit als "bijwerking" zou ontstaan  
 en het probleem zich zo wel zou oplossen131

- de catastrofale gevolgen van de krokusvakanties met  
 het reizen naar wintersportgebieden (o.a. in Italië),  
 en carnaval, niet tijdig werd herkend
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De Nederlandse aanpak van de coronacrisis

In een tv-toespraak op 16.03.2020 zei premier Mark 
Rutte het volgende:131  
“De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel 
van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal 
raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En 
wat zij ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een 
vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen 
afremmen en tegelijkertijd gecontroleerde groepsimmu-
niteit op kunnen bouwen”. En verder: “Alles overziend, 
zijn er 3 mogelijke scenario’s. Het 1e scenario is: het 
virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste 
verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. 
Dat is het scenario van onze keuze.”  “Met deze aanpak 
waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen 
krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de 
zorg het aankan”. 

Deze uitspraken zorgden voor grote consternatie in 
binnen- en buitenland omdat deze aanpak haaks staat
op wat gerenommeerde infectieziekte-epidemiologen 
aanbevelen.88 Groepsimmuniteit als middel was
evenwel de dag ervoor al soepel verruild voor een 
"intelligente" lockdown waarbij café's en restaurants 
acuut binnen een half uur (!) moesten sluiten, de 
paniek had blijkbaar toegeslagen. Ook scholen, kinder-
dagverblijven en sport- en fitnessclubs moesten dicht. 

Het scenario tot 11 mei 2020
Social distancing en een “intelligente” lockdown (o.a. 1,5 
m afstand houden; geen bijeenkomsten; thuiswerken; 
sluiting van scholen, musea en restaurants enz.) lijkt te 
werken. Het nut is dat we het probleem vooruitschui-
ven tot er een betere oplossing is en de behoefte aan 
gezondheidszorg spreiden om een crash te voorkomen.  
Deze maatregelen zijn echter geen oplossing voor de 
toekomst omdat het virus daarmee niet verdwijnt én 
een groot deel van de bevolking vatbaar blijft.  

Vanaf het begin op 15 maart 2020 was het duidelijk 
dat dit scenario niet eindeloos kon doorgaan om 
zowel economische als psychologische redenen. Op 
11 mei 2020 is het scenario versoepeld (zie verder), 
een moment waarop de ziekenhuiscapaciteit weer 
speelruimte had.  

Soepeler scenario’s vanaf 11 mei 2020
Het versoepelen van maatregelen zal onherroepelijk 
leiden tot een toename van het aantal geï�nfecteerden 
en ziekenhuisopnamen.  Hopelijk kan een forse 
verspreiding van het virus, waardoor we weer terug 
bij af zouden zijn, worden voorkomen door dan wél 
alle contacten van besmette personen, ook de (nog) 
asymptomatische, te testen. Besmette personen 
moeten dan bijv. 14 dagen in thuisquarantaine worden 
geplaatst om verdere besmettingen te voorkomen.
  
Het tempo van de versoepeling zal vooral worden 
gestuurd door de capaciteit van de gezondheidszorg 

Groepsimmuniteit
Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat bijv. een virus 
of bacterie zich niet meer kan verspreiden omdat er 
teveel personen immuun voor zijn.  Groepsimmuniteit 
ontstaat voor de meeste infectieziekten door vaccinatie, 
maar kan ook ontstaan als een groot deel (60-95%) 
van de bevolking de infectie heeft doorgemaakt en 
overleefd. Het is onbekend of groepsimmuniteit voor 
covid-19 zal ontstaan, hoe lang het duurt voor dat het 
er is, en hoe lang het zal aanhouden. 

waaronder die van de ziekenhuizen en het aantal 
IC-bedden. Uiterste voorzichtigheid zal geboden zijn om 
te voorkomen dat 2% van de geï�nfecteerde personen zal 
overlijden, waarbij de grootste klappen zouden vallen 
bij de kwetsbare groepen.  Dit is een nogal dreigend 
scenario omdat de sterfte aan covid-19 er niet minder 
door wordt maar alleen wordt gespreid over een 
langere periode. 

Dit scenario wordt minder dreigend als er effectieve 
behandelingen voor covid-19 komen waardoor de kans 
om eraan te overlijden aanzienlijk af zou nemen. Deze 
behandelingen zullen waarschijnlijk vooral uit de hoek 
van bestaande middelen moeten komen, zoals bijv.  
dexamethason en adequate antistolling.

Als veel mensen, waarschijnlijk 60% of meer van de 
bevolking, geï�nfecteerd zijn, zal er waarschijnlijk 
groepsimmuniteit ontstaan. Van de bloeddonoren had 
medio april 2020 slechts 3% antistoffen en begin juni  
5,5%.70,196  De maatregelen om besmettingen tegen te 
gaan zorgen er voor dat het lang zal duren voordat 
deze groepsimmuniteit ontstaat, waarschijnlijk pas 
medio 2022. 

Het ideale scenario
[toegevoegd juni 2020]

De beste medische, sociale en economische oplossing 
is vaccinatie met een of meer vaccins. Hiermee kan 
de ziekte worden voorkómen en alle beperkende 
maatregelen snel worden opgeheven.  Op veel plekken
in de wereld wordt met man en macht aan vaccins 
gewerkt. Mogelijk zullen de eerste vaccins eind 
2020 of begin 2021 beschikbaar komen. De vraag 
is wel hoeveel tijd nodig is om grote delen van de 
bevolking daadwerkelijk te vaccineren omdat alle 
benodigde middelen, van personeel tot spuitjes en 
opzuig- en injectienaalden, beschikbaar moeten zijn. 
Gezien eerdere ervaringen met middelen (testen, 
beschermingsmiddelen voor personen) kun je er niet 
zomaar van uitgaan dat dit van een leien dakje zal 
gaan. 
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RIVM, aerosols, ventilatiesystemen en mondkapjes

Het RIVM heeft vanaf het begin van de coronacrisis 
de mogelijkheid van besmettingen via aerosols min 
of meer ontkend en het gebruik van mondkapjes in 
publieke ruimten gebagatelliseerd en afgedaan als 
schijnveiligheid.  Ook het belang van de juiste manier 
van ventileren van binnenruimten is niet benoemd.  

Een vreemde kronkel in de commentaren van des-
kundigen is dat er steeds van wordt uitgegaan alsof 
het dragen van mondkapjes automatisch leidt tot 
het verslappen van de huidige maatregelen (handen 
wassen, social distancing etc) waardoor het effect nihil 
of zelfs ongunstig zou zijn.  Waar deze standpunten 
op waren gebaseerd, is onduidelijk maar zeker niet op 
wetenschappelijke onderzoek. 

Persconferenties van de minister-president en de 
minister van volksgezondheid: nieuwe maatregelen

1 juli 2020: een spagaat

Ondanks het standpunt van de overheid over mond-
kapjes, wordt toch op 1 juli 2020 het dragen van een 
mondkapje in het openbaar vervoer (OV) verplicht. Het 
argument is dat in het OV de 1,5 meterregel niet kan 
worden gehandhaafd. Waarom mondkapjes dan ineens 
wel zinvol zouden zijn, wordt niet duidelijk gemaakt. 
Deze tegenstellingen dragen zeker niet bij aan het 
vertrouwen in de adviezen van het RIVM. 

Commentaar [22-07-2020]. Deskundigen van diverse
disciplines, waaronder die van de Amerikaanse CDC, zijn 
het er over eens dat, naast besmetting via grote druppels 
en contact met besmette voorwerpen, besmettingen 
door aerosols vrijwel zeker een grote rol spelen, ondanks 
dat dit niet strikt wetenschappelijk is bewezen (zie kader). 
Er zijn hiervoor echter zoveel aanwijzingen dat het 
onbegrijpelijk is dat de Nederlandse overheid op basis 
van het advies van het RIVM nog steeds volhardt in het 
standpunt dat het overbodig is dat mensen zichzelf en 
anderen - naast social distancing en hygienemaatregelen 
- ook tegen aerosols beschermen door het dragen van 
mondkapjes, m.n. in openbare binnenruimten en drukke 
buitenruimten.  

Persconferentie 29 juli 2020

De Nederlandse overheid ging op 29 juli 2020 niet 
over op het verplicht stellen van mondkapjes op meer 
plaatsen dan in het openbaar vervoer. Op dat moment  
leek dat gezien de getallen van nieuwe besmettingen, 
rekening houdend met het frequentere testen, niet 
onredelijk maar hopelijk wordt niet dezelfde fout ge-
maakt als bij het begin van de epidemie.  Toen werd de 
kinetiek van besmettingen die tot een epidemie leiden 
niet herkend (zie 1. Inleiding).  

5 augustus 2020

In de eerste week van augustus 2020 werd duidelijk 
dat in Nederland het aantal besmettingen onder
jongeren exponentieel oploopt, vnl. omdat grote 
groepen jongeren de social distancing negeren. 
Jongeren hebben na besmetting vaak weinig of geen 
klachten, maar zijn juist daardoor een groot risico om 
andere jongeren, ouders en grootouders te besmetten. 

Komende risico's in augustus 2020

1. Introductieweken op scholen en universiteiten 
 staan op het punt te beginnen.  Ze vormen een   
 risico op talrijke nieuwe besmettingshaarden onder  
 jongeren. Gelukkig worden er steeds meer afgelast 
 en/of via internet gedaan.

2. Veel mensen keren terug van vakanties in het
 buitenland, eveneens met risico's van nieuwe 
 besmettingen.  Ondanks alle geruststellende 
 woorden van belanghebbenden, is het niet de vraag
 óf maar eerder wanneer de eerste besmettingen in 
 vliegtuigen aan het licht komen.

Commentaar. Het begint er op te lijken dat de overheid 
voor de tweede keer de kinetiek van een virusepidemie 
niet heeft herkend en weer te laat reageert:  feestende 
jongeren, introductieweken in het onderwijs en terug-
kerende vakantiegangers: de risico's zijn misschien niet 
veel minder dan van het carnaval en wintersporten in 
februari 2020. 

Persconferentie 6 augustus 2020

De premier en minister van volksgezondheid hebben 
op 6 augustus 2020 een persconferentie gegeven 
n.a.v. de toename van het aantal besmettingen. Ze 
hebben een aantal aanscherpingen van de regels 
aangekondigd.  Voorbeelden zijn dat studenten geen 
introductiedagen of ontgroeningen mogen organiseren, 
restaurants en terrassen moet worden gereserveerd en 
er wordt gevraagd naar naam en contactgegevens. Op 
Schiphol komt een teststraat om op het virus te testen.

Commentaar. De laatste twee maatregelen zijn helaas 
vrijblijvend omdat weigeren mag en zonder sancties is. 
Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat wederom 
voor de nieuwe maatregelen geldt: te laat, te weinig en te 
slap. De vraag is waarom, waarom en waarom?

De overheid heeft de tekst van de persconferentie in 
eenvoudige taal op haar website geplaatst (klik op de 
blauwe onderstreepte woorden).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
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Wie moet worden getest op SARS-CoV-2?

Overeenkomsten en verschillen tussen de Amerikaanse 
CDC en het Nederlandse RIVM 

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
de Amerikaanse evenknie van het RIVM, staat ook 
bloot aan kritiek van medische professionals.

Op 18 september 2020 gaf de CDC een clarification 
van haar richtlijn van een maand eerder over het 
testen op SARS-CoV-2.  Deze clarification	 luidde, 
vertaald: “Door het belang van asymptomatische en 
pre-symptomatische besmetting, onderstreept deze 
richtlijn de noodzaak om asymptomatische personen 
te testen, waaronder nauwe contacten* van een 
persoon met een bewezen infectie met SARS-CoV-2”.  

Deze clarification komt een dag na een kritische 
publicatie in de New York Times. Hierin werd 
aangegeven  dat de zwaar bekritiseerde aanbeveling 
van de CDC dat Amerikanen geen test moeten 
aanvragen tenzij ze symptomen vertonen.  
De kritiek was gebaseerd op het ondubbelzinnige 
bewijs dat asymptomatische personen het virus 
kunnen oplopen én verspreiden zonder dat ze het 
zelf weten. 
Deze CDC-aanbeveling bleek echter niet afkomstig 
te zijn van wetenschappers van de CDC maar 
rechtstreeks door het Department of Health and 
Human Services (HHS) op de website van de CDC te 
zijn geplaatst, ondanks ernstige bezwaren van de 
CDC. 

De CDC noemt deze complete omkering van de 
aanbeveling een clarification, een opheldering dus,  
een bizarre term voor deze u-bocht. Dit doet denken 
aan de werkwijze bij de covid-19-pandemie van 
het RIVM, m.n. over de kwestie van het dragen van 
mondkapjes door personeel in de ouderenzorg (zie 
Bijlage 2).

Het CDC had zich verzet, en klaarblijkelijk met 
succes, tegen de aanbeveling van hun “baas“, de HHS, 
waarin werd aangegeven dat mogelijk besmette 
personen zonder klachten niet hoefden te worden 
getest.  Maar dat dit een totaal ander standpunt was, 
moest blijkbaar worden verdoezeld.

We moeten ons realiseren dat het RIVM nog steeds 
aangeeft dat het testen beperkt moet blijven tot 
personen met klachten (situatie 19 september 2020).
 ________________________
* nauw contact: minstens 15 minuten dichter dan 
1,80 m geweest bij een persoon met bewezen 
SARS-CoV-2

Commentaar 
Hoe bewijs je dat mondkapjes het publiek 
beschermen ?

De bewering van het RIVM dat het dragen van mondkapjes 
in publieke ruimten niet zinvol is als bescherming tegen CO-
VID-19 omdat dit niet wetenschappelijk is bewezen, klinkt 
rationeel maar is om 2 redenen absurd. 
1. Iets wat niet bewezen “waar” is, is daarom nog niet “niet 
waar” (zie terug fig. 2.6)
2. Het leveren van bewijs is medisch-ethisch niet uitvoer-
baar omdat wetenschappelijk onderzoek dubbelblind, ge-
randomiseerd en placebo-gecontroleerd moet zijn. En dat is 
best complex, ga maar na:

Er moet eerst een grote groep gezonde mensen, 
representatief voor de bevolking van ons land, worden 
gerecruteerd die aan zo’n onderzoek mee willen doen.   Ze 
worden dan random ingedeeld in 3 groepen, gematched 
op leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, huisvesting, 
beroep, werk, hobbies, etc.  

Groep 1  krijgt de te testen mondkapjes, groep 2 
placebo-mondkapjes en groep 3 geen mondkapjes. De 
proefpersonen noch de onderzoekers mogen weten wie 
welk type mondkapje krijgt (dubbelblind), hoewel dat voor 
groep 3 niet kan.

De helft van elke groep wordt in contact gebracht met SARS-
CoV-2 in aerosols en de andere helft met SARS-CoV-2 in 
grotere druppels (>10 mm).  Het doen en laten
van de proefpersonen de 2 weken na dit contact moet 
worden geregistreerd en geanalyseerd: er mogen geen, 
tevoren gedefinieerde, relevante verschillen zijn. 

2 weken na het contact wordt vergeleken hoeveel personen 
er van elke groep COVID-19 hebben gekregen, hoeveel 
er positief testen op het virus en hoeveel er antistoffen 
hebben gevormd tegen het virus. Maar ook hoeveel er zijn 
overleden. Statistische toetsen kunnen aangeven of de 
geteste mondkapjes significant beter beschermen dan de 
placebo-kapjes of geen kapje.  

Bovenstaande proeven geven echter alleen informatie 
over de bescherming door mondkapjes van de drager 
ervan. Soortgelijke proeven zouden ook moeten worden 
gedaan om na te gaan of de dragers van mondkapjes 
anderen kunnen besmetten, uitgesplitst naar anderen mét 
de te testen mondkapjes, placebo-mondkapjes of zonder 
mondkapjes. 

Maar ook dan nog hebben we alleen informatie over dat 
ene geteste type mondkapje.  En dan zou je testen ook 
nog moeten doen in zowel binnen- als buiten. Omdat 
de discussie niet gaat over medische en chirurgische 
mondkapjes, kunnen we proeven daarmee in deze fase 
gelukkig overslaan....  

Het RIVM is niet voor mondkapjes in publieke ruimten 
omdat het nut niet wetenschappelijk is aangetoond (dat 
het géén nut heeft trouwens ook niet). Maar op medisch-
ethische grond is het krijgen van een wetenschappelijk 
bewijs niet haalbaar. Het argument van het RIVM lijkt dus 
op schijnwetenschap, om in hun eigen terminologie te 
blijven. Gelukkig is er een overmaat aan indirect bewijs, 
maar het RIVM is hiervoor tot nu toe schijnbaar blind. 
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 en moetom 22:00 uur dicht; bezoekers moeten 
 worden geregistreerd 
- bij alle sportwedstrijden mag geen publiek aanwezig  
 zijn en de sportkantines worden gesloten.
- voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den  
 Haag wordt het dragen van mondkapjes in winkels  
 geadviseerd; winkeliers mogen hierover zelf   
 beslissen en mensen eventueel weigeren
- thuiswerken wordt weer de norm en  
 reizen dient zoveel mogelijk worden beperkt.
- meer informatie: zie de site van de rijksoverheid

Opmerkelijk is dat het kabinet op 28 september 2020 
het OMT (Outbreak Management Team) heeft gevraagd 
om een advies over mondkapjes.  

Commentaar. In dit verband is het van belang dat 
Anthony Fauci, hoofd van het Amerikaanse NIAID 
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) op 
28-09-2020, in een tv-uitzending van Nieuwsuur, stelling 
heeft genomen tegen het standpunt van Jaap van Dissel 
van het RIVM die het nut van mondkapjes nog steeds in 
twijfel trekt.  Op de vraag aan Fauci wat hij Van Dissel 
zou adviseren was zijn antwoord: "Ik zou hem vragen 
de snelgroeiende hoeveelheid data te bestuderen over 
het belang en de effectiviteit van mondkapjes".  Verder 
commentaar is overbodig ....

Persconferentie 30 september 2020

Op 30 september 2020 was er een debat in de Tweede 
Kamer (TK) met de minister-president (MP) en de 
ministers van volksgezondheid. Het debat heeft 
o.a. een draai opgeleverd van het kabinet over het 
mondkapjesbeleid. Een lacherige MP deelde out of the 
blue mee dat het kabinet en (een deel) van de TK per 
direct het dragen van niet-medische mondkapjes in 
publieke binnenruimten in het gehele land “dringend 
adviseert“.  Er was niet voldoende steun voor een 
verplichting, deels uit principe en deels omdat de 
wettelijke basis (nog) ontbreekt. 

Commentaar. Er is geen onderbouwing gegeven waarom 
het kabinet tot nu toe verkondigde dat het dragen van 
mondkapjes nauwelijks of zelfs een averechts effect zou 
hebben, en nu dringend wordt geadviseerd ze te dragen 
in publieke binnenruimten. Er wordt blijkbaar ook niet 
gewacht op het twee dagen eerder aan het OMT gevraag-
de advies. 
Van Dissel (RIVM en voorzitter OMT) pruttelt nog dat
"afstand houden en thuis blijven bij klachten", belangrijker 
is dan mondkapjes, maar "we conformeren ons". Hij snapt 
kennelijk niet dat een ketting net zo sterk is als de zwakste 
schakel. Waarom een zgn. onafhankelijk wetenschappelijk 
adviseur zich conformeert aan een politiek standpunt, is
een raadsel. Van Dissel herhaalt daarna zijn bekende 
mening. Ook conformeren heeft voor hem dus een andere 
betekenis dan voor de meesten van ons. 
 
Zie ook Bijlage 14 over arrogante experts.

Persconferentie 20 augustus 2020

Ondanks de zorgen over de toename van het aantal
besmettingen, zijn er alleen dringende maar 
vrijblijvende adviezen gegeven.

Persconferentie 18 september 2020

De laatste weken is er een dagelijkse toename van het 
aantal besmette personen die niet alleen komt doordat 
meer mensen zich laten testen. Het aantal dagelijks 
besmette personen is de afgelopen week opgelopen van 
ongeveer 1000 naar 2000.  Ook de opnames in zieken-
huizen en IC nemen langzaam weer toe.  
De helft van de besmettingen betreft personen tussen 
de 20 en 40 jaar. De toename gebeurt vooral in de grote 
steden in de randstad en in studentensteden.
Maatregelen worden nu niet landelijk maar regionaal 
genomen. Er worden 25 regio's onderscheiden met 
drie mogelijke graden van risico: waakzaam (niveau 1), 
zorgelijk (niveau 2) en ernstig (niveau 3). In zes regio's 
is het risico zorgelijk (per 23-09-2020). In deze regio's 
mag de horeca na middernacht geen mensen meer 
binnenlaten en moeten ze om 01.00 uur sluiten.  In 
grote ruimten mogen niet meer dan 50 (was 100) perso-
nen samenkomen. Het kabinet heeft aangekondigd dat  
veiligheidsregio's zelf nog extra maatregelen kunnen 
nemen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

Persconferentie 28 september 2020 

Het aantal nieuwe besmettingen per dag is nu onge-
veer 3000 en het aantal ziekenhuisopnames, inclusief 
IC-opnamen, neemt zo sterk toe dat een begin wordt 
gemaakt met het afschalen van de reguliere zorg. 
De persconferentie van de minister-president en de 
minister van volksgezondheid wordt een dag ver-
vroegd en nieuwe maatregelen/adviezen gaan in op 
dinsdag 29-09-2020 om 18.00 uur.  

Commentaar. Het is duidelijk dat het kabinet voor de 
tweede keer de kinetiek van de verspreiding van virus-
infecties, niet heeft onderkend. Iedereen die iets van 
de epidemiologie van zeer besmettelijke infectieziekten 
weet, snapt dat de nu aangekondigde maatregelen al 
begin augustus 2020 hadden moeten worden genomen 
op de dan beschikbare informatie. Zie ook wat hierover in 
Hoofdstuk 1 en Bijlage 1 wordt besproken. 

De nieuwe maatregelen voor de komende 3 weken zijn o.a.:
-  buiten mogen mensen als groep met maximaal 40
  personen samenkomen, binnen is dat 30; 
 uitzonderingen gelden voor uitvaarten, demonstraties, 
 culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven.
-  thuis is het aantal gasten beperkt tot 3; kinderen t/m 
 12 jaar vallen hier niet onder
- in andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er   
 met maximaal 4 personen een gezelschap mag 
 worden gevormd; ook hier tellen kinderen t/m 12 
 jaar niet mee
- de horeca mag niemand meer toelaten na 21:00 uur 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
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Waarschijnlijk is het voor elke Nederlander duidelijk 
dat mondkapjes als extra maatregel moeten worden 
gebruikt en niet in plaats van bijv. de 1,5 m regel en het 
thuisblijven bij klachten.

Persconferentie 14 oktober 2020: gedeeltelijke 
lockdown

Het aantal positief geteste personen per dag is de 
laatste weken progressief toegenomen en was op 
13 oktober 2020 zelfs 7394. In veel ziekenhuizen 
wordt de reguliere zorg al flink afgeschaald om de 
coronapatiënten op de "normale" afdelingen te kunnen 
opvangen. 
Het kabinet heeft gisteren in een tussenversie van 
de nieuwe routekaart aangegeven dat als het aantal 
besmettingen groter is dan 250 per 100.000 inwoners, 
de situatie als "zeer ernstig" wordt bestempeld en 
strenge maatregelen volgen. 

Het aantal van 250 is dus overschreden. De strenge 
maatregelen zijn een gedeeltelijke lockdown (zie fig. 
7.4). Ze gaan in op 14 oktober 2020 om 22.00 uur.

Toch nog onverwacht worden, zodra dat juridisch 
kan, niet-medische mondneusmaskers in publieke 
binnenruimten verplicht voor iedereen van 13 jaar 
of ouder. Dit gaat ook gelden voor het voortgezet 
onderwijs, mbo, en hoger onderwijs (tussen de lessen 
of colleges, in bibliotheek en kantine).

Mondkapjes ....

Ondanks de verschillende namen, wordt hetzelfde 
bedoeld met de termen: mondkapjes, mondmaskers, 
mondneusmaskers, gezichtsmaskers enz. 
Dit staat los van of het zgn. chirurgische of medische 
maskers zijn.  Zie ook Bijlage 6. 

In Spanje houdt de bevolking zich in het openbaar goed 
aan het dragen van mondkapjes maar toch is het aantal 
besmettingen dramatisch toegenomen.  
De verklaring is dat de 1,5 m afstandregel massaal 
wordt genegeerd en er veel onderling lichamelijk contact 
is. Bovendien worden de mondkapjes in o.a. bars en 
restaurants snel afgedaan. 

aantal besmettingen per week per 100.000 inwoners

aantal inwoners Nederland augustus 2020: 17.440.679
aantal besmettingen week t/m 13 oktober: 43.906

 per 17.440.679   43.906 besmettingen
 per 100.000   43.906/174,4 besmettingen 
  = 252 

Mondkapjes en 1,5 m

Op 1 juni 2020 is een mondkapjesplicht ingegaan voor 
iedereen van 13 jaar en ouder in het openbaar vervoer 
omdat de 1,5 m maatregel daar niet uitvoerbaar is.
Dit laatste is natuurlijk waar maar het argument wekt 
de verkeerde indruk dat als de 1,5 m maatregel wél uit-
voerbaar is, een mondkapje niet nodig of nuttig zou 
zijn.  Mondkapjes en de 1,5 m regel geven samen een 
betere bescherming dan éen van beide. 

Persconferentie 23 oktober 2020

Het aantal positief geteste personen per dag is verder 
toegenomen en staat nu 10.007.  De premier wil nog 
een aantal dagen afwachten in de hoop dat er alsnog 
een daling zal optreden en strengere maatregelen niet 
nodig zullen zijn. 

Persmoment 27 oktober 2020

De geplande persconferentie is vandaag een haastig 
"persmoment" geworden. Er zijn geen nieuwe maat-
regelen aangekondigd. Tussen neus en lippen werd 
medegedeeld dat de verwachting is dat de huidige 
maatregelen tot in december zullen blijven. 
Het kabinet vindt dat het nemen van strengere 
maat-regelen nu geen zin heeft: de huidige zouden 
voldoende zijn om het reproductiegetal  R (nu 1,16) 
onder de 1 te brengen en dat de R dat waarschijnlijk nu 
al is, maar dat we dat pas over een week weten .....

Commentaar. Het heeft er alle schijn van dat het kabinet 
nu geen strengere maatregelen wil en dat de bizarre 
redenering van de R erbij is bedacht. Waarschijnlijk daarom 
zat het ook niet te wachten op kritische vragen en mocht 
elke journalist maar éen vraag stellen, ongehoord!
Er zijn geen mededelingen gedaan over afwegingen
om scholen te sluiten of het verplichten van mondneus-
maskers in publieke binnenruimten. 
Voor het eerste pleit het grote aantal besmettingen in 
scholen voor vmbo, mbo en vwo. 
Voor het tweede is vandaag de juridische basis gelegd 
nadat de Eerste Kamer der Staten Generaal accoord is 
gegaan met de "Coronawet" maar daar is het bij gebleven.
Het persmoment stond bol van de beeldspraak, wat 
maakt dat de inhoud moeilijk te begrijpen is voor mensen 
voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Een 
paar voorbeelden: "we hebben een grote hamer uit de 
gereedschapskist gehaald", "we verwachten dat we de 
bocht hebben genomen, maar we moeten de komende 
week zien hoe lang de remweg is", "het is te vroeg om nu 
harder op de rem te trappen" en  "dat is de evenwichtsbalk 
waar we op staan".

> 3 november 2020 

https://www.nu.nl/files/routekaart.pdf
https://www.nu.nl/files/routekaart.pdf
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Figuur 7.4 Factsheet: Gedeeltelijke lockdown. De maatregelen gaan op 14 oktober 2020 om 22.00 uur in.  Van 4 t/m 
18 november 2020 was er een tijdelijke verzwaring (zie Bijlage 15).
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/factsheet-gedeeltelijke-lockdown/

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/factsheet-gedeeltelijke-lockdown/
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Persconferentie  3 november 2020

Het RIVM meldde op 03.11.2020 dat het aantal nieuwe 
besmettingen 7.776 was, een duidelijke afname t.o.v.
het aantal een week geleden. Er wordt steeds gesproken 
over aantal besmettingen terwijl het feitelijk het aantal 
positief geteste personen de dag ervoor zijn die door de 
GGD zijn gemeld. 
Ondanks de afname vindt het kabinet nu strengere 
maatregelen nodig omdat meerdere ziekenhuizen geen 
patiënten meer kunnen opnemen. 
De nieuwe Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lock-
down gaat in op 04-11-2020 en geldt t/m 18-11- 2020 
(zie Bijlage 15)  De Gedeeltelijke lockdown (fig 6.1) die 
14-10-2020 was ingegaan, wordt verlengd en geldt tot 
medio december 2020. 
De belangrijkste verzwaring is dat de groepsgrootte 
zowel binnen als buiten maximaal twee personen (was 
4) wordt en musea, bioscopen, theaters, dierenparken, 
bibliotheken etc. dichtgaan. Reizen naar het buitenland 
wordt afgeraden. 

Persconferentie 17 november 2020

Op de persconferentie van 17 november 2020 werd 
aangekondigd dat de tijdelijke verzwaring (zie Bijlage 
15) van de maatregelen vanaf 4 november vervalt op 
18 november middernacht. 
Er mogen daarna thuis drie gasten per dag worden 
ontvangen, dit wijkt af van de Gedeeltelijke lockdown, 
zie fig. 6.1, waarbij dit vier was).  
Buiten mogen maximaal vier personen samen zijn of 
alle mensen die tot hetzelfde huishouden behoren. 
In een binnenruimte mogen maximaal 30 mensen 
samenzijn. 
Steeds geldt dat kinderen t/m 12 jaar niet meetellen. 
Verder gelden de overige maatregelen van de 
Gedeeltelijke lockdown (fig. 6.1).
De regel voor personenauto's is onduidelijk.
Op 1 december 2020 gaat de tijdelijke coronawet in. 
Het dragen van mondkapjes wordt dan - naast in het 
openbaar vervoer - verplicht voor alle voor het publiek 
toegankelijke binnenruimtes. 

Persconferentie 1 december 2020

Mondkapjes
Op 1 december 2020 is de mondkapjesplicht ingegaan. 
Dit houdt in dat mensen van 13 jaar en ouder nu 
ook een mondkapje moeten dragen in publieke 
binnenruimten.  De verplichting gold al voor het 
openbaar vervoer maar geldt nu ook voor stations en bij 
bus- en tramhaltes.

Zie de webpage van de rijksoverheid over de mondkapjes-
plicht per 1 december 2020.

Thuisquarantaineplicht
Mensen die naar voren komen in het bron- en contact- 
onderzoek van de GGD of die een waarschuwing hebben 
gekregen via de CoronaMelder-app, kunnen zich nu 
ook zonder klachten laten testen op het coronavirus. 
De thuisquarantaineplicht wordt verkort van tien naar 
minimaal vijf dagen.
Aanbevolen wordt dat gewaarschuwde mensen zich vijf 
dagen nadat ze met een besmette persoon in contact 
zijn geweest, laten testen. Als de test dan negatief is, 
hoeft men niet meer in quarantaine.  

Het risico van de kortere quarantaineperiode is volgens 
het RIVM verwaarloosbaar. Van de contacten die 
klachten krijgen, krijgt 97% die binnen zeven dagen. 
Omdat de meeste mensen een of twee dagen voordat ze 
klachten krijgen al besmettelijk zijn, is een quarantaine 
van vijf dagen een logische keuze, aldus het RIVM.

Persconferentie 8 december 2020

Het aantal personen met een positieve test op SARS-
CoV-2 is de laatste weken gestegen naar bijna 7.000 per 
dag. Mogelijk speelt het winkelgedrag door black friday 
en sinterklaas hierbij een rol. Op de persconferentie 
van 8 december 2020 herhaalde de premier dat "ons 
gedrag" bepalend is voor hoe het de komende weken zal 
gaan. Nu is er geen ruimte om de maatregelen voor de 
kerstdagen te versoepelen.  

> TV-toespraak 14 december 2020

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december
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TV-toespraak van de premier 14 december 2020

Het aantal mensen met een positieve test op SARS-CoV-2 
is de laatste weken blijven stijgen, waarschijnlijk een 
gevolg van het koopgedrag van mensen de afgelopen 
weken.  Gisteren was het aantal 9.924, maar vandaag 
voor het eerst weer  lager, nl. 8.496. Desondanks heeft 
de premier vandaag in een tv-toespraak een lockdown 
aangekondigd die om middernacht ingaat. Een avond-
klok wordt niet ingevoerd. De lockdown duurt tot 
19-01-2021 en houdt o.a. in: 
-  sluiting van de basisscholen en middelbare scholen vanaf 
 16 december 2020 t/m 18 januari 2021; scholen moeten 
 weer overgaan op onderwijs online 
-  sluiting van de kinderopvang m.u.v. voor mensen met een
 essentieel beroep
-  sluiting van niet-essentiële winkels, musea, dierentuinen, 
 bioscopen, theaters, sportscholen en (andere) zgn. 
 doorstroomlocaties
 zie de lijst met winkels die open mogen zijn 
-  stoppen van contactberoepen zoals schoonheids-  
 specialisten, kappers en masseurs; 
 zie de lijst met uitgezonderde contactberoepen
-  buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn
- ontvang thuis maximaal 2 personen
- op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen 
 ontvangen
- bij de beperking van de groepsgrootte tellen huisgenoten en 
 kinderen t/m 12 jaar niet mee
Voor details over de lockdown: zie de website van de 
rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/toespraak-14-december-in-eenvoudige-taal 

Persconferentie 12 januari 2021

Het aantal mensen met een positieve test is de laatste 
dagen voor het eerst weer aan het dalen, nu net onder 
de 5.000 per dag.  Dit aantal is nog te groot om de 
lockdown te versoepelen, bovendien is de angst voor 
de “Britse“ variant groot. Het kabinet heeft daarom 
besloten om de huidige lockdown met drie weken te 
verlengen. Zodra er meer bekend wordt over de “Britse“ 
variant kunnen er nog strengere maatregelen komen, 
zoals bijv. een avondklok. 

Commentaar 15 december 2020

De directeur van het RIVM Jaap van Dissel heeft op zondag 
13 december 2020 voor het kabinet in het Catshuis 
een powerpoint-presentatie gehouden waarin hij een 
doemscenario heeft geschetst.  

In een tv-toespraak op 14 december 2020 heeft de premier 
vervolgens een vrijwel volledige lockdown voor het hele land 
tot 19 januari afgekondigd.  De redenen zijn alleen in vage 
bewoordingen uitgesproken, harde feiten zijn niet genoemd.  

De maatregelen zijn zeker goed om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan, maar de vraag is of deze lockdown 
proportioneel is en de bevolking niet onnodig veel 
beperkingen oplegt. 

Juist omdat het kabinet en het RIVM gedurende de gehele 
periode van januari 2020 tot nu toe, vrijwel steeds te laat, te 
slap en te vrijblijvend hebben gereageerd en bovendien vaak 
bewust of onbewust onjuiste informatie hebben verstrekt, 
zou een volledige transparantie over de feitelijke achtergrond 
van de huidige maatregelen en hun effecten wenselijk zijn. Ze 
lijken nu erg veel op een doorgeschoten paniekreactie op een 
onheilsscenario van Van Dissel. 

De vraag is ook of de huidige lockdown mede is ingegeven 
over wat het kabinet verwacht van wanneer er een begin kan 
worden gemaakt met vaccineren en wanneer het effect van 
vaccinatie tot uitdrukking komt in de verspreiding van het 
virus.  

Terwijl in de UK en VS al is begonnen met het inenten met het 
vaccin van Pfizer/BioNTech, wordt hier geaccepteerd dat de 
EMA pas op 29 december 2020* een uitspraak doet over de 
goedkeuring van het vaccin.  Nederland hoeft niet te wachten 
op deze goedkeuring maar dan moet het vaccin er wel zijn en 
kunnen worden gestart met vaccineren. Beide zijn misschien 
wel minder zeker dan men laat merken.

Goedkeuring van het vaccin van Moderna (ook een mRNA 
vaccin) wordt op 6 januari 2021 verwacht.

Het is niet te hopen dat het wankele beleid ten aanzien van 
de coronatesten en nut van mondkapjes een vervolg krijgt 
met de vaccinaties. Maar daar begint het nu wel op te lijken: 
het ziet ernaar uit dat inenten pas in 2021 kan beginnen 
omdat "de ict nog niet op orde is", aldus de verantwoordelijke 
minister. Als dit waar is, gaat dit onnodig veel mensenlevens 
kosten!
__________________________
* 15:00 uur: zojuist werd bekend gemaakt dat de EMA op 21 december 
2020 de beslissing bekend maakt

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/
catshuis-briefing-13-december-presentatie-rivm-jaap-van-dissel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/catshuis-briefing-13-december-presentatie-rivm-jaap-van-dissel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/catshuis-briefing-13-december-presentatie-rivm-jaap-van-dissel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/catshuis-briefing-13-december-presentatie-rivm-jaap-van-dissel
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Figuur 7.5 AD 17-12-2020, details van pag 1 en 3:
Inenten pas in 2021, ict nog niet op orde. De 
'bottleneck', aldus coronaminister Hugo de Jonge, is het 
op	tijd	afkrijgen	en	testen	van	het	ict-systeem,	waarin	
vaccinaties worden geregistreerd.
AD Rotterdams Dagblad editie Waterweg van 17 december 2020, pag. 1
Commentaar: je houdt je hart vast als je de reputatie van 
de overheidsinstanties bij ict-projecten kent. Het onderste 
stuk meldt dat Marc Bonten over het traag op gang komen 
van de vaccinaties zegt: Die twee weken gaan geen verschil 
maken. Als dit klopt, is dat treurig voor een deskundige ...

Figuur 7.6 Op 27 januari 2021 is nog geen 0,5% van de Nederlandse bevolking 
gevaccineerd.		In	de	grafiek	links	is	het	aantal	gevaccineerde	personen	per	100	
inwoners weergegeven in Europa.  Alleen Bulgarije scoort slechter dan Nederland.
AD Rotterdams Dagblad editie Waterweg van 27 januari 2021, pag. 11

Vaccinaties in Nederland: falende communicatie, beleid en logistiek

Nederland begint 8 januari 2021 met vaccineren  

Commentaar. Op 15 december 2020 heeft Minister Hugo de 
Jonge benadrukt dat vaccineren niet valt of staat met een 
week eerder beginnen maar wel met een veilig en zorgvuldig 
verloop. Waarom hier veilig en zorgvuldig anders benaderd 
worden dan in bijv. de UK, VS of Duitsland, is een raadsel. 
Maar met elke dag vertraging komt ook het einde van de 
coronacrisis een dag later en elke dag kost nu gemiddeld 175 
ziekenhuis-opnamen, 34 IC-opnamen en 77 doden.    

Op 30 december 2020 kwam het bewijs dat de opmerkingen 
van de minister prietpraat was.* Hans van Vliet en Jaap 
van Delden, bij het RIVM verantwoordelijk voor de 
coronavaccinaties hebben in een interview met Nu.nl 
gezegd dat het vaccin van Pfizer/BioNTech niet paste in de 
coronavaccinatiestrategie waar het RIVM aan werkte. Er werd 
lang op gerekend dat het vaccin van AstraZeneca/Oxford 
als eerste ingezet kon worden. Dit vaccin kan in normale 
koelkasten worden bewaard.  Het Pfizer-vaccin moet bij -70 
oC worden bewaard en huisartsen beschikken gewoonlijk niet 
over geschikte vrieskisten.

Deze misrekening van het RIVM is onbegrijpelijk als je de 
ontwikkelingen van de mRNA-vaccins hebt gevolgd (Pfizer/
BioNTech en Moderna).  Maar zoals uit het AD-artikel van 17 
december 2020 (fig. 7.5) blijkt, was ook de ict niet op orde, en 
dat is niet afhankelijk van het type vaccin!

Commentaar. Dit is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat 
het RIVM en de verantwoordelijke minister de coronacrisis 
niet goed aanpakken met onnodig verlies van mensenlevens 
als gevolg maar ook niet transparant zijn en met de waarheid 
een loopje nemen. Zie ook fig. 7.6 met de situatie op 27 
januari 2021. Beschamend!
* Bron: Nu.nl 31 december 2020
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Persconferentie 20 januari 2021 

Uit angst voor een derde golf in maart 2021 door de 
"Britse variant" is de lockdown verder aangescherpt. Je 
mag thuis nog maar éen persoon ≥13 jaar ontvangen en 
maximaal 1x per dag.  Bij uitvaarten mogen maximaal 
50 personen i.p.v. 100 aanwezig zijn. Over kerken is 
niets gezegd.
Er komt een vliegverbod en aanmeerverbod voor 
veerboten voor passagiers voor o.a de UK, Zuid-Afrika 
en geheel Zuid-Amerika. Er komen extra eisen t.a.v. 
negatieve testen voor mensen die ons land binnen 
komen en evt. quarantaine-maatregelen worden 
verplicht en steekproefsgewijs gecontroleerd.
Een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur gaat in op 
23 januari 2021 (fig. 7.7).  De meeste maatregelen 
gelden tot 9 februari 2021.

Figuur 7.7 AD 23 januari 2021: Aankondiging en uitleg door de rijksoverheid over de avondklok van 21.00 - 04.30 uur. 
De avondklok geldt van 23 januari 2021 tot 10 februari 2021 04.30 uur.  

Commentaar. Een deel van bevolking lapt de social 
distancing nog steeds aan zijn laars, blijkend uit de bijna
6.000 personen die dagelijks positief worden getest. De 
reden van de strengere maatregelen, nl. de angst voor de 
Britse variant, is op zijn minst discutabel (fig. 7.8) maar de 
maatregelen kunnen het aantal besmettingen op korte 
termijn flink terugdringen. 

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-ver-
der-aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten

Figuur 7.8 Aantal nieuw geteste personen per dag met een 
positieve RT-PCR op SARS-CoV-2. De avondklok werd ingesteld op 23 
januari 2021 (zie pijl), een moment dat alleen is ingegeven door een 
paniekreactie op de veronderstelde dreiging van de "Britse variant".



invoering 
avondklok
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Persconferentie 2 februari  2021

Nog steeds wordt het beleid sterk bepaald door de 
angst voor een derde golf in maart 2021 door de "Britse 
variant".  De lockdown wordt verlengd met een paar 
aanpassingen. 
Basisscholen en kinderopvang mogen op 8 februari 
2021 weer open, zij het met randvoorwaarden. 
Winkels mogen bestellingen aannemen en laten afhalen.  
Het is nog te vroeg om een effect van de invoering van 
de avondklok te kunnen zien. Een besluit hierover zal 
rond 5 februari worden genomen.  

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-2-februari-in-eenvoudige-taal

Persconferentie 8 februari 2021

Op 8 februari 2021 maakte het kabinet bekend dat de 
avondklok t/m 2 maart 2021 wordt verlengd.  

Uitspraak voorzieningenrechter 16 februari 2021

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft geconclu-
deerd dat de avondklok per direct moet worden opge-
heven. De noodwet die de avondklok mogelijk maakt 
vereist nl. dat er sprake moet zijn van een noodsituatie. 
Omdat er al voor het invoeren van de avondklok werd 
gesproken over verregaande maatregelen, is er volgens 
de rechter geen sprake van een noodsituatie. 
De zaak was aangespannen door de protestgroep Virus-
waarheid.  
Het kabinet heeft direct een verzoek tot schorsing inge-
diend totdat het hoger beroep 19 februari 2021 dient 
en de rechter is hierin meegegaan. In afwachting van de 
uitslag van het hoger beroep heeft het kabinet de be-
staande noodwet aangepast. Deze is per omgaande in de 
Tweede en Eerste Kamer aangenomen en op 22 februari 
2021 van kracht geworden.   
Op 26 februari 2021 heeft het Gerechtshof in Den Haag 
geoordeeld dat het kabinet bij de invoering van de 
avondklok wél gebruik mocht maken van de noodwet. 
Ze vindt dat het instellen van de avondklok propor-
tioneel is "en dat andere middelen redelijkerwijs niet 
voorhanden zijn". 

Persconferentie 23 februari 2021

De lockdown en avondklok blijven t/m 15 maart 2021 
gelden. Ondanks dat het RIVM aangeeft dat het aantal 
mensen dat de afgelopen week positief is getest met 
ongeveer 20% is toegenomen, maakt het kabinet een 
aantal versoepelingen bekend. 

Vanaf maandag 1 maart 2021:
- gaan de middelbare scholen en het MBO weer open;  
 de avondklok stopt voor studenten en leraren die 
 praktijklessen volgen en voor examenleerlingen in het 
 volwassenonderwijs; de buitenschoolse opvang blijft 
 dicht;

Vanaf woensdag 3 maart 2021: 
- mogen de contactberoepen weer starten zoals 
 kappers, masseurs en rij-instructeurs; dit geldt niet 
 voor sekswerkers.
- mensen t/m 26 jaar mogen weer samen buiten 
 sporten met het eigen team binnen de eigen club;
- winkels mogen op afspraak maximaal twee klanten 
 per verdieping ontvangen; 
 klanten moeten zich vier uur voor een bezoek melden 
 en moeten minimaal 10  minuten in de winkel zijn;

Eerdere maatregelen van de lockdown worden gehand-
haafd.  Het vliegverbod vanaf 23 januari 2021 naar een 
reeks van landen zoals o.a. de UK en Suriname blijft tot 
minimaal tot 4 maart 2021 gelden.  

Commentaar. Deze persconferentie is de meest bizarre tot 
nu toe en gekleurd door de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer op 17 maart 2021. 
Het kabinet versoepelt allerlei maatregelen ondanks dat 
het RIVM zegt dat het aantal besmettingen toeneemt en er 
zeker een derde golf komt. 
De premier vertelt doodleuk dat hij met alle Nederlanders 
een persoonlijke afspraak maakt om zich te houden aan 
maatregelen. Als de cijfers slechter worden, kunnen de 
versoepelingen weer worden ingetrokken. 
Het is ongetwijfeld goed bedoeld maar de premier kan 
geen afspraak met alle burgers maken als die daar niet mee 
instemmen. Het is dus een dictaat waarbij de schuld als het 
niet goed gaat al bij voorbaat bij de burgers wordt gelegd 
en strafmaatregelen volgen.
De premier verdoezelt dat het de schuld is van het 
kabinet dat er veel te laat is gestart met vaccineren en de 
uitvoering nog steeds rommelig is. 

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:
mogelijk moet je een paar keer doorklikken omdat je soms eerst naar een 
oude webpagina wordt geleid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-23-februari-in-eenvoudige-taal

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal


J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

7 - Nederlandse aanpak

187

Persconferentie 8 maart 2021

Op de persconferentie van de premier en minister van 
WVS werden een aantal lichte versoepelingen van de 
maatregelen bekend gemaakt. De belangrijkste daarvan 
is dat de avondklok wordt verlengd tot 31 maart 2021 
04:30 uur.

Vanaf 16 maart 2021 gelden:

- kinderen t/m 12 jr mogen naar zwemles 
- maximaal 4 mensen v/a 27 jr mogen samen buiten  
 sporten bij sportverenigingen op bepaalde plaatsen en 
 met 1,5 m afstand 
- winkels mogen iets meer klanten ontvangen vlg. 
 afspraak en afhankelijk van de winkeloppervlakte
-  mensen die voor hun beroep een rijbewijs nodig 
 hebben mogen theorie-examen doen
- tot 15 april 2021 mag alleen naar het buitenland 
 worden gereisd als het echt nodig is; voor vakantie  
 geldt nog steeds blijf in Nederland en ga niet op reis 
- v/a 9 maart 2021 mogen er weer vliegtuigen van de 
 VK naar Nederland vliegen
- per direct mogen bewoners van een verpleeghuis 
 2 bezoekers per dag ontvangen als ze een prik hebben 
 gehad
  
Op 23 maart 2021 kijkt de regering opnieuw welke 
maatregelen er nodig zijn vanaf 31 maart 2021.
  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-8-maart-in-eenvoudige-taal

Persconferentie 23 maart 2021

In de bijna een half uur durende persconferentie van 
premier Mark Rutte en minister van WVS Hugo de 
Jonge was het enige nieuws dat de maatregelen worden 
verlengd t/m 20 april 2021 en  dat de avondklok vanaf 
31 maart 2021 i.v.m. de zomertijd een uur later ingaat,  
dus om 22.00 uur i.p.v. 21.00 uur.  Waarom dit nu wel 
kan en tevoren niet, werd door de premier op klassiek 
Ruttiaanse manier in nevelen verpakt. 
 
Het werd, na vragen van de pers, duidelijk dat er op 23 
maart 2021 ongeveer 600.000 (!) vaccins in voorraad 
zijn - naderhand bleken dat er bijna 700.00 te zijn - 
terwijl er tot nu toe slechts 2.122.429 prikken zijn gezet 
(eerste en tweede vaccinaties samen).  De reden van 

deze relatief grote voorraad zou volgens de minister van 
VWS zijn dat er om praktische reden een buffer van vijf 
dagen wordt aangehouden om bij vertraagde leveringen 
niet grote aantallen afspraken te moeten verplaatsen. 
Gezien de noodzaak om zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk personen te vaccineren, zal de voorraad van 
de vaccins worden terugebracht tot drie dagen.  Voor 
het AstraZeneca-vaccin wordt nog wel vijf dagen 
aangehouden vanwege de grilligheid van de leveringen. 

Persconferentie 13 april 2021

Commentaar. De ruimte hierboven is leeg gelaten, geheel in overeen-
stemming met de inhoud van de persconferentie.

Persconferentie 20 april 2021

Het kabinet heeft een aantal versoepelingen van de 
lockdown aangekondig ingaande 28 april 2021. Het 
is niet duidelijk waarop deze beslissing is gebaseerd 
omdat het aantal nieuwe besmettingen per dag (rond 
de 7.000) en de ziekenhuis/IC-opnamen onveranderd 
hoog blijven. Blijkbaar wegen de maatschappelijke/
economische aspecten nu zwaarder dan de medische. 
De belangrijkste veranderingen zijn:
- de avondklok verdwijnt per 28 april om 05.30 uur
- het thuisbezoek vanaf 28 april gaat naar maximaal 
 twee personen per dag
- buitenterrassen mogen open van 12.00-18.00 
 uur in de middag met maximaal 50 personen per 
 terras
- geen afspraak nodig om te winkelen vanaf 28 april
- vanaf 26 april gedeeltelijk fysiek onderwijs bij HBO en 
 op universiteiten
- het maximale aanwezigen op een begrafenis gaat van  
 50 naar 100
- theorie-examens voor alle rijopleidingen gaan open

Al deze versoepelingen zijn gebonden aan een reeks 
van voorwaarden: zie hiervoor de website van de 
rijksoverheid.

De minister van VWS Hugo de Jonge maakte bekend dat 
na een advies van de EMA de vaccinaties met het vaccin 
van Janssen/Johnson & Johnson op 21 april 2021 worden 
gestart, in de eerste plaats voor zorgmedewerkers. De 
bijwerking van VITT is extreem zeldzaam met een kans 
kleiner dan 1 op een miljoen. Opmerkelijk is dat het 
kabinet niet, zoals eerder wel gebeurde voor het vaccin 
van AstraZeneca/Oxford, een advies heeft gevraagd aan 
de Gezondheidsraad.   

Voorraad vaccins op 23 maart 2021

De minister van VWS gaf aan dat de voorraad van 
600.000 vaccins als buffer in voorraad werd gehouden 
om bij vertraagde leveringen geen afspraken te hoeven 
verplaatsen. Dus bijna 700.000 vaccins die er wél 
zijn, werden niet gebruikt, alleen maar om eventueel 
geen afspraken te hoeven verplaatsen.  Dus weer zijn 
mensenlevens door bureaucratische maatregelen 
onnodig verloren gegaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok
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In een bijlage Z "Achtergronden bij het nieuws" 
publiceerde het AD op 17 april 2021 een 
reconstructie van de oorzaken van een falende GGD. 
[toegevoegd 19 april 2021]

Het AD: "De GGD is in de coronacrisis hét mikpunt van 
kritiek. Waarom was deze crisisorganisatie niet klaar voor 
een pandemie?  Vanaf het begin van de virusuitbraak 
ging het mis en het kwam nooit meer goed."

De krant sprak vanaf juni 2020 met ruim 100 betrokkenen 
van binnen en buiten de GGD. Naast tientallen, deels 
vertrouwelijke, rapporten zijn mede dankzij de Wet 
Openbaarheid van Bestuur nog zo'n 400 documenten 
geraadpleegd. De GGD zelf weigerde medewerking. 

De kaalslag begint als eind jaren 80 CDA-minister Elco 
Brinkman de verantwoordelijkheid voor de GGD van het 
rijk overhevelt naar de gemeenten, zonder duidelijke 
eisen en zonder budget. Met de komst van de Wet 
Publieke Gezondheid in 2008 krijgen de GGD's er taken 
bij voor het landelijk bestrijden van infectieziekten.  Maar 
op last van de gemeenten moesten de 25 GGD's zwaar 
bezuinigen. Al sinds 2000 wijst het ene na het andere 
rapport erop dat Nederland niet is voorbereid op een 
pandemie. Rampoefeningen werden niet gehouden. 

Begin 2020 als de epidemie duidelijk wordt, blijkt de 
GGD buiten kantooruren niet of nauwelijk bereikbaar 
voor ziekenhuizen en scholen. Met meldingen van 
besmettingen wordt te vaak niets gedaan. Het bron- en 
contactonderzoek kwam pas in juni 2020 een beetje op 
gang. Maar ook toen werd er veel te weinig getest. Zo 
kreeg een patiënt met luchtwegklachten die in China was 
geweest, geen test van de GGD "omdat hij geen koorts 
had".  

De communicatie tussen het ministerie van VWS en 
de GGD is dramatisch slecht. In mei 2020 stelt minister 
De Jonge van VWS dat vanaf 1 juni 2020 iedereen met 
klachten getest kan worden. De GGD weet van niets.  Op 
6 augustus 2020 zegt De Jonge dat "we dankzij bron- en 
contactonderzoek vuurtjes snel uit kunnen trappen". 
Nog geen 24 uur later maken de GGD Amsterdam en 
Rotterdam bekend het bron- en contactonderzoek uit te 
kleden. Later, als De Jonge zonder medeweten van GGD-
directeuren aankondigt op welke dag het vaccineren 
start, vallen hun monden open van verbazing. 

Een GGD-medewerkster ontdekte dat afgeronde bron- 
en contactonderzoeken die naar het RIVM gaan, vol met 
fouten stonden. Sommige formulieren waren leeg, daar 
was niet achteraan gebeld.  Bron- en contactonderzoekers 
werden aangespoord om te noteren dat patiënten het 
virus "thuis" hadden opgelopen, ook als het op het werk 
kon zijn. Bij "thuis" kon je simpel vaststellen dat partner 
en kind niks hadden, en "op naar het volgende dossier". 
De medewerkster hoort de premier vervolgens op 

persconferenties zeggen  dat "de meeste besmettingen 
thuis plaatsvinden" en denkt dan "ja ja.... die gegevens 
zijn helemaal niet betrouwbaar". 

Uit diverse voorbeelden blijkt dat de GGD  "op 
eilandjes" werkt. Zo ging er bijv. geen signaal  naar de 
GGD Kennemerland, die deze gegevens verzamelt, dat 
een besmet persoon met Transavia naar Spanje vloog. 
De GGD-medewerkster: "het kabinet kan dan zeggen 
dat niemand tijdens een vliegreis besmet raakte, maar 
brandhaarden komen zo nooit aan het licht". 

De software waarmee wordt gewerkt, deugt niet.  Een 
GGD-arts die werkt met CoronIT stelt dat dit is gemaakt 
door een stel amateurs. Ook van het programma HPZone, 
waarmee de 25 GGD's de dagelijkse besmettingscijfers 
bijhoudt, vliegt het systeem er op drukke dagen gewoon 
uit. 

Nederland begint op 6 januari 2021 als allerlaatste EU-
land met vaccineren. Waar de ziekenhuizen na twee 
dagen 15.000 vaccinaties zetten, stokt de teller bij de GGD 
op 40.  Volgens een oud-GGD-voorman wijkt minister De 
Jonge te vaak af van het advies van de Gezondheidsraad 
om eerst ouderen en kwetsbaren te vaccineren; hij bleek 
gevoelig voor actieve lobby's van ziekenhuizen en ic's 
waardoor alles ging schuiven. 

De problemen waren voorspeld in eerdere rapporten, 
maar een oud-GGD-directeur stelt dat bewindslieden die 
waarschuwingen belachelijk vonden. Een bewindsman 
zei letterlijk tegen hem dat infectieziekten voorbij waren.  

  

Een van de koppen van het artikel in het AD 
van 17 april 2021 over een reconstructie 
van het falen van de GGD's
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AD-interview met hoofd prikcampagne van het RIVM
[toegevoegd 25 april 2021]

Het AD van 24 april 2021 publiceerde een uitgebreid 
interview met Jaap van Delden, hoofd van de 
vaccinatiecampagne van het RIVM. In dit interview 
reageerde Van Delden  op de vraag of hij het zou begrijpen 
als 65-plussers besluiten te wachten op het Pfizer-vaccin, 
dat ze binnenkort bij de GGD kunnen krijgen, zodat ze geen 
AstraZeneca hoeven te ontvangen. "Terecht. Als ik 66 zou 
zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: 
vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?"

Deze uitspraak leidde tot woede bij huisartsen die  de 
afgelopen weken  toch al een dalende vaccinatiebereidheid 
bij 60-plussers met het vaccin van AstraZeneca/Oxford 
signaleerden door de berichten over de zeer zeldzame 
bijwerkingen van ernstige trombose in combinatie met 
bloedingen. Het vaccin van AstraZeneca wordt daarom 
vanaf begin april niet meer aan 60-minners gegeven. 
Maar omdat 60-plussers ook hun twijfels hebben, dreigen 
huisartsen nu vaccins over te houden.
De Landelijke Huisartsen Vereniging reageert ontsteld. 
Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd voor deze 
leeftijdsgroep. De boodschap zou juist moeten zijn néém 
AstraZeneca in plaats van het openlijk uitspreken van 
twijfels.

In een reactie betreurt het RIVM  de onrust die is 
ontstaan onder huisartsen door de uitspraken over 
het AstraZeneca-vaccin en zegt veel waardering te 

hebben voor het werk dat is verzet door de huisartsen. 
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccin van  
AstraZeneca in te zetten voor de groep 60-65 jaar en 
de huisartsen vaccineren momenteel deze groep van 
ongeveer een miljoen mensen, vervolgt het RIVM.
Commentaar. Van Delden zegt dat hij het terecht vindt dat 
iemand van 66 jaar die door de huisarts wordt gebeld om 
zich te laten vaccineren, zich afvraagt of hij niet beter nog 
twee tot drie weken kan wachten op het vaccin van Pfizer.  
Deze vraag is volkomen logisch gezien alle onrust en 
verwarring die  is ontstaan over het vaccin van AstraZeneca. 
Maar in zijn functie als hoofd van de vaccinatiecampagne 
van het RIVM had hij de vraag ook moeten beantwoorden 
met dat hij beter nu het vaccin van AstraZeneca kan 
nemen dan nog een aantal weken te wachten op dat van 
Pfizer.  Door de vraag niet te beantwoorden versterkt 
Van Delden de twijfels over vaccineren in het algemeen 
en met het vaccin van AstraZeneca in het bijzonder. Dit is 
onverantwoordelijk en niet acceptabel voor iemand met 
zijn functie.  

Los van het niet beantwoorden van de opgeworpen 
vraag over het AstraZeneca-vaccin, valt op dat door de 
journalisten aangehaalde kritiek op de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma, nogal laconiek wordt gereageerd 
met dat hij het ook liever anders had gezien of dat de 
kritiek doodgewoon wordt ontkend. 

Verder is opmerkelijk dat het RIVM niet aangeeft de 
uitspraak van Van Delden te betreuren of iets dergelijks, 
maar alleen de onrust betreurt die is ontstaan onder 
huisartsen. Een toonbeeld van zelfingenomenheid.  

> Persconferentie 11 mei 2021
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Persconferentie 11 mei 2021

In de persconferentie werden versoepelingen 
aangekondigd die 19 mei 2021 ingaan als het aantal 
ziekenhuisopnamen dit toelaat. Een definitief besluit 
over de versoepelingen wordt op 17 mei 2021 genomen.

De mogelijke versoepelingen m.i.v. 19 mei 2021 zijn: 

-  doorstroomlocaties, bijv. dierentuinen en pretparken,
 buiten gaan weer open
- contactberoepen mogen weer aan het werk
-  sporten binnen wordt weer mogelijk
- terrassen mogen open van 08.00-20.00 uur
- het algehele negatief reisadvies vervalt  
Voor details over de versoepelingen wordt naar 
onderstaande link van de rijksoverheid verwezen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-11-mei-in-eenvoudige-taal

Persconferentie 28 mei 2021

Het aantal mensen dat dagelijks positief getest wordt, 
is aan het afnemen en ligt nu rond de 3.500. Het aantal 
ziekenhuis- en IC-opnamen daalt ook langzaam. 

Op 5 juni 2021 gaan een aantal versoepelingen in, de 
belangrijkste zijn:

- thuis mag je 4 mensen ontvangen (kinderen t/m 12  
 jaar tellen hierbij niet mee) 
- musea, bioscopen en theaters gaan weer open 
 in iedere ruimte mogen 50 mensen zijn 
 bij zalen met 1000 stoelen of meer mogen 250 
 mensen binnen zijn
 je moet reserveren en een gezondheidscheck is nodig
- binnenruimtes van attractieparken, natuurparken en  
 dierentuinen gaan open
 sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's mogen open
 het aantal bezoekers hangt af van de locatie
 binnen moet je een mondkapje dragen 
 je moet reserveren en een gezondheidscheck is nodig
- sporten mag in groepen van maximaal 50 personen
- restaurants, cafés en terrassen mogen open van 
 06.00- 22.00 uur
 je moet reserveren en een gezondheidscheck is nodig
 je mag met 3 anderen aan een tafel zitten
- winkels hebben weer koopavond
 meer mensen mogen tegelijk in een winkel zijn
 alcohol mag je kopen tussen 6.00-22.00 uur

Het kabinet beslist op 22 juni 2021 of verdere 
versoepelingen vanaf 30 juni 2021 mogelijk zijn. 
Voor details over de versoepelingen wordt naar 
onderstaande link van de rijksoverheid verwezen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-28-mei-in-eenvoudige-taal

Prijs voor Jaap van Dissel
[toegevoegd 1 juni 2021]

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infec-
tieziekten van het RIVM en hoogleraar interne genees-
kunde en infectieziekten aan de Universiteit Leiden, 
ontvangt op 31 mei 2021 de Akademiepenning van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Hij krijgt de prijs voor de wijze waarop hij 
tijdens de corona-epidemie de minister van VWS en 
het crisisteam van de overheid wetenschappelijk heeft 
geadviseerd over de bestrijding van covid-19. 
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nl/actueel/nieuws/jaap-van-dissel-
krijgt-akademiepenning-van-de-knaw

Commentaar. Niemand zal jaloers zijn op de taken die Jaap 
van Dissel op zijn bordje kreeg en zijn inzet is prijzenswaardig. 
Maar of de prijs past bij zijn wetenschappelijke prestaties 
in de coronacrisis is twijfelachtig. Jaap van Dissel heeft in 
de coronacrisis vaak standpunten verkondigd die politiek 
waren ingegeven en wetenschappelijk al weerlegd 
waren. Berucht is de opmerking van Anthony Fauci in 
september 2020 toen Jaap van Dissel nog steeds het nut 
van mondkapjes niet inzag, dat hij maar eens de literatuur 
moest lezen. Zo zat Van Dissel fout met uitspraken 
dat kinderen niet besmettelijk zijn, dat mondkapjes 
schijnveiligheid geven, dat je niet besmettelijk bent als 
je geen klachten hebt, dat preventief testen zinloos is, 
dat aerosols in de verspreiding van het SARS-CoV-2 niet 
belangrijk zijn, dat de rol van ventilatie ondergeschikt is 
enz. Uitspraken waarvan wetenschappelijk het tegendeel 
toen al min of meer was bewezen ....

Op 19 mei 2021 meldt het AD dat het RIVM schoorvoetend 
moet erkennen dat besmetting via druppeltjes over grotere 
afstand via aerosolen een rol van betekenis speelt. Dat dit 
zo laat wordt (h)erkend is des te schrijnender omdat ook 
het nut van mondkapjes hardnekkig werd ontkend en het 
belang van ventilatie in ruimten werd gebagatelliseerd.

[toegevoegd 21 mei 2021]

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-11-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-11-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-28-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-28-mei-in-eenvoudige-taal
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nl/actueel/nieuws/jaap-van-dissel-krijgt-akademiepenning-van-de-knaw
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nl/actueel/nieuws/jaap-van-dissel-krijgt-akademiepenning-van-de-knaw
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Commentaar. De deltavariant werd in Nederland voor 
het eerst in april 2021 aangetoond. Vanaf de tweede 
week van juni was er een opvallende toename van 
positieve coronatesten bij jongeren die van vakantie 
terugkwamen uit Spanje en Portugal. Een groot deel 
van deze besmettingen werd door de deltavariant 
veroorzaakt. Het RIVM verwacht niet dat de opmars 
van de deltavariant op korte termijn zal leiden tot meer 
ziekenhuis- of IC-opnames maar vindt het najaar wel een 
punt van zorg als de deltavariant dominant is geworden:  
"de meer besmettelijke deltavariant kan dan tot een 
nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog 
niet iedereen in Nederland (volledig) is gevaccineerd. Een 
toename van besmettingen kan leiden tot een toename 
van ziekenhuis- en IC-opnames. Of de deltavariant niet 
alleen besmettelijker is, maar ook ziekmakender wordt 
verder onderzocht", aldus het RIVM.

M.i. is niet aangetoond dat de deltavariant besmettelijker 
is dan de alphavariant. Duidelijk is wel dat de deltavariant 
de alphavariant verdringt, zoals de alphavariant eerdere 
varianten heeft verdrongen. 

De sterke stijging van het aantal besmettingen onder 
jongeren kan worden verklaard uit het feit dat er veel 
feesten zijn geweest met grote aantallen personen die zich 
niet of onvoldoende hebben gehouden aan beschermende 
maatregelen. Hierbij heeft de overheid flinke steken laten 
vallen door personen die een prik van het Janssen-vaccin 
hadden gekregen, al de dag erna een geldige QR-code in 
de CoronaCheck-app te geven terwijl vaccins pas na twee 
weken bescherming gaan bieden. 

"Dansen met Janssen", riep demissionair minister De Jonge  
want na één prik met Janssen is het mogelijk om met je 
vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app te schreeuwen 
in een stadion of te dansen in een club, zonder je te laten 
testen. Met ingang van 10 juli 2021 is dit gecorrigeerd en 
zijn Nederlandse QR-codes op basis van een vaccinatie 
geldig vanaf 14 dagen na de laatste vaccinatie. 

De positieve testen betreffen voornamelijk niet of niet-
volledig gevaccineerde personen onder de 30 jaar.  Het 
risico van de deltavariant op dit moment is vooral dat 
de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca/Oxford 
pas na volledige vaccinatie er een goede bescherming 
tegen bieden terwijl een enkele prik al na 3 weken een 
redelijk goede bescherming biedt tegen de alphavariant.  
In hoeverre het Janssen-vaccin, met éen prik, beschermt 
tegen de deltavariant is onduidelijk maar ik verwacht dat 
dit niet voldoende zal zijn. **

*  https://www.rivm.nl/nieuws/deltavariant-rukt-op
**  zie verder voor toevoeging van 21 juli 2021 over het nauwelijks 
 werken van het Janssen-vaccin tegen de deltavariant 522

 

Persconferentie 18 juni 2021

Het aantal nieuwe positieve tests daalt gestaag en ligt nu 
onder de 1.000 per dag. Het vaccineren verloopt in een 
hoog tempo en vanaf vandaag kunnen 18-jarigen al een 
afspraak voor vaccinatie maken. Jammer is wel dat deze 
dan meestal pas 2-3 weken later is. 
Door deze positieve ontwikkelingen gaan versoepelingen 
al op 26 juni 2021 in, meer en iets eerder. 
-  er zijn geen regels meer voor het aantal bezoekers dat  
 je thuis mag ontvangen
-  er zijn geen regels meer voor het aantal mensen in  
 groepen buiten
- een mondkapje is alleen nog verplicht op plekken
 waar 1,5 meter afstand houden niet kan, zoals op 
 middelbare scholen,  in trein of bus, op stations en
 luchthavens en in vliegtuigen. 
-  de regels voor thuiswerken worden versoepeld
- winkels, restaurants en theaters mogen langer open  
 maar met maximaal 1 bezoeker op 5 m2

- in het algemeen geldt nog wel de regel om 1,5 m   
 afstand te houden van elkaar en de handen te wassen.

Voor details en overige regels: zie onderstaande link.
Half augustus kijkt het kabinet of verdere versoepelingen 
mogelijk zijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-18-juni-2021-in-eenvoudige-taal

Persconferentie 9 juli 2021
[toegevoegd 11 juli 2021]

Op 9 juli 2021 hebben premier Mark Rutte en minister 
van VWS Hugo de Jonge een extra persconferentie 
gegeven. Hierin werd aangekondigd dat een aantal 
versoepelingen die op 26 juni 2021 waren ingegaan, 
de volgende dag om 06.00 uur t/m 13 augustus 2021 
zouden worden teruggedraaid. De reden hiervan 
was dat het aantal personen met een positieve test 
dagelijks flink stijgt en ondertussen boven de 10.000 
per dag is. Het betreft vooral jongeren tot 30 jaar die 
niet of niet volledig zijn gevaccineerd. 

Een groot deel van de besmettingen is met de delta-
variant die de alpha-variant aan het verdringen is.  
De maatregelen zijn o.a.:
- restaurants en cafés zijn dicht van 00.00-06.00 uur
 bezoekers hebben een vaste zitplaats
 live optredens en harde muziek mogen niet
- nachtclubs en discotheken gaan dicht
- evenementen duren niet langer dan 24 uur
 met een coronatoegangsbewijs kunnen meer 
 bezoekers naar binnen.
 een test voor een coronatoegangsbewijs is 24 uur  
 geldig (was 40 uur), dit geldt vanaf 13 juli 2021

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-9-juli-2021-in-eenvoudige-taal

https://www.rivm.nl/nieuws/deltavariant-rukt-op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-18-juni-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-18-juni-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-9-juli-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-9-juli-2021-in-eenvoudige-taal
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Commentaar
Deltavariant of beleid als oorzaak van de stijging van 
het aantal besmettingen
[toegevoegd 13 juli 2021]

In Nederland wordt voortdurend in de media gezegd dat 
de stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt 
door de deltavariant.  Vergelijking van het aantal besmet-
tingen in Nederland en de ons omringende landen België 
en Duitsland laat zien dat het aantal besmettingen daar 
aanzienlijk lager is: Nederland 263,8 per 100.000 inwoners, 
tegen België 59,6 en Duitsland 6,1 (zie figuur 7.9). 

Opmerkelijk is dat de aantallen tot juli vergelijkbaar waren 
en dat die in Nederland juist na de recente versoepelingen 
sterk stegen begin juli 2021. 

Hoewel deze getallen doen vermoeden dat niet de delta-
variant maar het Nederlandse beleid verantwoordelijk 
is voor de toename van het aantal besmettingen, zijn de 
getallen niet helemaal vergelijkbaar door verschillen in hoe 
ze worden verzameld. 

De delta-variant komt in Nederland iets vaker voor dan in 
België en Duitsland. Je kunt dit uitleggen als de oorzaak 
van de sterkere toename van het aantal besmettingen 
in Nederland, maar even goed als het gevolg: nieuwe 
besmettingen zullen natuurlijk vooral met de deltavariant 
gebeuren. 

CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app bewijs je dat je gevaccineerd 
bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je 
recent al corona gehad hebt. Je kan de CoronaCheck 
gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties en om 
internationaal te reizen. Met de bijbehorende app 
Scanner kun je online de geldigheid van QR-codes testen. 
Een afdruk op papier of een screen dump werkt niet. 
https://coronacheck.nl/nl/

Figuur 7.9 Vergelijking van het aantal besmettingen in 
Nederland met die in België en Duitsland.
https://www.coviddashboard.nl/covid-19-in-nederland-belgie-duitsland/ 

Bescherming tegen beta, delta, delta-plus en lambda-
varianten door vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna 
en Janssen/Johnson & Johnson)
[toegevoegd 22 juli 2021]

Tada et al 521, 522 vergeleken de sterkte van neutrali-
serende antistoffen tegen diverse SARS-CoV-2 varianten 
(beta, delta, delta plus en lambda) opgewekt door de 
mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech (BNT162b2) en 
Moderna (mRNA-1273) en het adenovirus-vector vaccin 
van Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S).  
De vergeleken groepen kwamen overeen wat betreft 
leeftijd, bijkomende ziekten en gegevens over infecties 
voor de vaccinaties. De sera werden gemiddeld 80-

90 dagen na de tweede vaccinatie (Pfizer/BionTech 
en Moderna) resp. na de vaccinatie (Janssen/J&J) 
verzameld. 

Antistoffen opgewekt door de mRNA-vaccins BNT162b2 
en mRNA-1273 neutraliseerden de varianten met een 
bescheiden factor 3x minder. De titer was gemiddeld  
hoger dan die van convalescentensera  en geven in 
combinatie met de B- en T-lymfocytenresponses na 
vaccinatie een duurzame bescherming.522 

Antistoffen na vaccinatie met Ad26.COV2.S lieten een  
afname met een factor 5-7 zien van de neutraliserende 
titer tegen de varianten. Volgens rekenmodellen kan dit 
een verminderde bescherming bieden tegen infectie. 

De onderzoekers concluderen dat het waarschijnlijk is 
dat vaccinatie met een enkele prik met het Janssen/J&J 
vaccin onvoldoende bescherming biedt tegen o.a. de 
deltavariant. Ze nemen aan dat de antistoftiters na een  
prik met het A26.COV2.S kunnen worden verbeterd 
door een tweede prik met een van de mRNA-vaccins. 

Commentaar. Eerder was gevonden dat het AstraZeneca/
Oxford-vaccin - ook na volledige vaccinatie - minder 
beschermt tegen de deltavariant dan het vaccin van Pfizer/
BioNTech (zie Hoofdstuk 6 tabel 6.5).
Personen in Nederland die een eerste prik met het 
AstraZeneca/Oxford-vaccin hadden gekregen, kunnen sinds 
kort kiezen voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer/
BioNTech.  
Het lijkt redelijk om ook personen die volledig met een 
adenovirus-vector vaccin zijn geprikt (2x AstraZeneca/
Oxford of 1x Janssen/J&J) alsnog een prik met een mRNA-
vaccin aan te bieden om beter beschermd te zijn tegen de 
deltavariant.  

https://coronacheck.nl/nl/
https://www.coviddashboard.nl/covid-19-in-nederland-belgie-duitsland/
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Na volledige vaccinatie met AstraZeneca of 
Janssen/J&J een extra prik met een mRNA-vaccin ?
[toegevoegd 25 juli 2021]

Het zou logisch zijn om personen die volledig met een 
adenovirus-vector vaccin zijn geprikt, zoals twee keer met 
AstraZeneca/Oxford of éen keer met Janssen/Johnson 
& Johnson, alsnog een prik met het mRNA-vaccin van 
Pfizer/BioNTech aan te bieden om beter beschermd te 
zijn tegen de deltavariant.  

Persconferentie 13 augustus 2021
[toegevoegd 14 augustus 2021]

Er werden door de demissionaire premier en minister 
van VWS versoepelingen van de coronamaatregelen 
aangekondigd. 

Het OMT heeft maandag 20 september 2021 genoemd 
als datum waarop Nederland mogelijk de 1,5 meter 
afstandsregel en de andere maatregelen, zoals de 
mondkapjesplicht in het OV en thuiswerken, achter 
zich kan laten. Halverwege september zal het OMT 
een definitief advies uitbrengen en op vrijdag 17 
september 2021 zal de definitieve beslissing worden 
genomen, aldus de premier.

Het MBO, HBO en universiteiten kunnen vanaf 30 
augustus weer fysiek lesgeven, zonder dat de 1,5 
meterregel. Dit is eerder dan het OMT adviseert 
waardoor er extra randvoorwaarden zijn:
-  per ruimte is de maximale groepsgrootte 75   
 personen 
- studenten moeten zich twee keer per week testen
- in de gangen is een mondkapje verplicht
- er wordt extra gelet op ventilatie, hygiëne en afstand

Mocht 20 september 2021 Nederland het merendeel 
van de regels achter zich kunnen laten, dan nog blijven 
nachtclubs en discotheken dicht. Ook andere plekken 
waar grote groepen samenkomen in de rest van de 
horeca, dus ook evenementen, bioscopen, theaters, 
zal een eis blijven dat er boven 75 personen een 
toegangsbewijs verplicht is: dus een vaccinatiebewijs, 
negatief testbewijs, of herstelbewijs.

Zie onderstaande link voor de volledige tekst van de 
persconferentie. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/13/fysiek-onder-
wijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd

Commentaar. Volgens het RIVM zijn er nu 22 miljoen prikken 
gezet. Maar er zijn naar schatting 1,8 miljoen mensen die  
geen immuniteit hebben opgebouwd: niet door vaccinatie 
en niet door infectie. 
De versoepeling is redelijk. Gelukkig is bij de overheid het 
belang van adequate ventilatie nu eindelijk onderkend. 
Nadat recent de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en 
Moderna zijn goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar, 

Persconferentie 14 september 2021
[toegevoegd 15 september 2021]

Er zijn nu bijna 13 miljoen mensen gevaccineerd waar-
van 11 miljoen twee keer. Het aantal positief geteste 
personen ligt al weken rond de 2.500.  Het aantal 
ziekenhuis- waaronder IC-opnamen, is redelijk constant 
op een laag niveau.
Op 14 september 2021 werden nieuwe "versoepelingen" 
van de coronamaatregelen aangekondigd. 
De belangrijkste - vanaf 25 september 2021- zijn:

-  1,5 meter afstandhouden is niet meer verplicht
-  iedereen ouder dan 13 jaar moet een corona-
 toegangs- en identiteitsbewijs tonen voor toegang tot 
 restaurants en cafés (ook op terrassen*), op festivals 
 en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het 
 betaald voetbal en in bioscopen en theaters; deze  
 regels gelden zowel binnen als buiten
- een coronatoegangsbewijs ("coronapas") is geldig als 
 je volledig bent gevaccineerd, corona hebt gehad of 
 niet langer dan 24 uur geleden negatief getest bent;  
 testen op corona blijft (nog) gratis
-  restaurants, cafés, nachtclubs en discotheken moeten  
 om 24.00 uur sluiten 
- voor festivals, optredens, feesten en sport-
 wedstrijden met vaste zitplaatsen zoals in het 
 betaald voetbal, 1geldt buiten en binnen geen 
 maximum aantal bezoekers en geen sluitingstijd
- binnen zonder vaste zitplaats geldt een maximum  
 aantal bezoekers en een sluitingstijd van 24.00 uur
- voor werken geldt: werk thuis als het kan en op 
 kantoor als dat nodig is
- mondkapjes in het openbaar vervoer blijven 
 verplicht, maar niet meer op stations en perrons
- in het onderwijs hoef je geen mondkapje meer op,
 dus ook niet op de gangen
- voor basisschool en kinderopvang geldt dat als een  
 kind ziek is, niet meer de hele klas naar huis moet
- op mbo, hbo en universiteit mogen meer dan 75 
 mensen in een ruimte zijn
- reizigers uit gebieden met hoog risico hoeven niet  
 meer in quarantaine

* Op 16 september 2021 heeft de Tweede Kamer zich 
uitgesproken tegen het plan van het kabinet van een 
verplichte geldige coronapas voor toegang tot terrassen. 
Het kabinet was hier aanvankelijk tegen omdat dat "niet 
te handhaven zou zijn" maar ging op 17 september 2021 
hier toch mee accoord. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-14-september-2021-in-eenvoudige-taal

Commentaar. Het kabinet gaat er  te gemakkelijk vanuit 
dat iedereen een QR-code op een smartphone kan tonen 
of een coronapas kan printen. Beide kunnen alleen worden 
aangemaakt met behulp van een DigiD. 

wordt het hoog tijd dat kinderen onder de 12 jaar, zeker als 
ze door een ziekte een verhoogd risico lopen, ook mogen 
worden gevaccineerd.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-september-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-september-2021-in-eenvoudige-taal
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Een verplichte QR-code voor toegang tot bijv. restaurants en 
café's is geen versoepeling omdat deze nu niet nodig is, los 
van de vraag of de horeca dit kan en wil uitvoeren. Het is 
dan ook de vraag of deze maatregel wordt opgevolgd omdat 
het draagvlak onder de bevolking voor coronamaatregelen 
afneemt, o.a. omdat de overheid met twee maten meet,  
onvoldoende uitleg geeft waarom bepaalde maatregelen 
worden genomen en toezeggingen niet worden nagekomen. 
Zo sprak minister Hugo de Jonge zich vorig jaar uit tegen een 
verplichte coronapas terwijl die nu zonder blikken of blozen 
wordt ingevoerd.  

Extra prik voor mensen met een ernstige afweer-
stoornis
[toegevoegd 23 september 2021]

Personen van 12 jaar en ouder die een ernstige afweer-
stoornis hebben, kunnen vanaf 7 oktober 2021 een 
extra prik krijgen. Dit gebeurt met het vaccin van Pfizer/
BioNTech of van Moderna, ongeacht met welk vaccin ze 
daarvoor waren gevaccineerd. 
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SARS-CoV-2-varianten in Nederland van eind 2020 t/m 
oktober 2021
[toegevoegd 21 oktober 2021]

In fig. 7.10 is het relatieve aandeel van de B.1.1.7 
(alpha), B.1.351 (beta), P.1 (gamma) en B.1.617.2 
(delta) varianten van SARS-CoV-2 in Nederland van 
het afgelopen jaar t/m oktober 2021 weergegeven.  Te 
zien is dat de alphavariant ("Britse variant") vanaf juni 
2021 geleidelijk werd vervangen door de deltavariant.  
De deltavariant is in oktober 2021 verantwoordelijk 
voor alle besmettingen in Nederland en heeft eerdere 
varianten zoals de Britse (alpha), Zuid-Afrikaanse 
(bèta) en Braziliaanse (gamma, P.1) geheel verdrongen. 

Figuur 7.10  Relatief aandeel bij besmettingen van de SARS-CoV-2-varianten B.1.1.7 (alpha), 
B.1.351 (beta), P.1 (gamma) en B.1.617.2 (delta) in Nederland op basis van metingen eind 2020 
t/m 26.09.2021 aangevuld met een inschatting voor het verdere verloop van de varianten. 
Bron: RIVM 21.10.2021 |  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten 

delta-
variant

alpha- 
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Figuur 7.11 Relatief aandeel bij besmettingen van de SARS-CoV-2-varianten B.1.1.7 (alpha), 
B.1.351 (beta), P.1 (gamma), B.1.617.2 (delta) en B.1.1.529 (omicron) in Nederland op basis van 
metingen eind 2020 t/m eerste week van januari 2022, aangevuld met een inschatting voor het 
verdere verloop van de varianten. 
Bron: RIVM 07.01.2022 |  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
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SARS-CoV-2-varianten in Nederland van eind 2020 t/m 
de eerste week 2022
[toegevoegd 7 januari 2022]

In fig. 7.11 is te zien is dat de deltavariant (B.1.617.2) 
vanaf eind december 2021 geleidelijk werd vervangen 
door de omicronvariant (B.1.1.529).  
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Figuur 7.12 Het aantal bij de GGD positief geteste personen per dag vanaf 7 juni 2021 tot 2 november 2021. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken, figuur gedownload 3 november 2021.

Achtergrondinformatie
[toegevoegd 3 november 2021]

- vanaf medio oktober 2021 is er een stijging van het   
 aantal op SARS-CoV-2 positief geteste personen, van   
 ongeveer 2.500 naar ruim 8.000 per dag (zie fig. 7.12).  
- de afgelopen week waren er 834 nieuwe ziekenhuis-
 opnames waarvan 140 op de IC.a

- naar schatting heeft nu 87,5% van alle 18-plussers 
 minimaal één vaccinatie ontvangen en is 84,1% 
 volledig gevaccineerdb 
 van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 85,4%  
 minimaal één vaccinatie ontvangen en is 82,1%  
 volledig gevaccineerdb

- op 2 november 2021 lagen er 240 covid-19-patiënten  
 op de IC (d.i. 29,5% van alle bezette IC-bedden);   
 4 op de 5 van hen is niet gevaccineerdc

a. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
b. update coronavirus SARS-CoV-2: 26 oktober t/m 2 november 2021;  
 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers 
c. coronadashboard.rijksoverheid.nl

Persconferentie 2 november 2021
[toegevoegd 3 november 2021]

Op de vervroegde persconferentie van 2 november 
2021 zijn strengere maatregelen aangekondigd 
omdat het aantal covid-19-patiënten op IC's tot 240 is 
gestegen. 80% van hen is niet gevaccineerd (zie kader 
Achtergrondinformatie). Covid-19-patiënten nemen 
29,5% van de bezette IC-bedden in beslag.   
De basisregels blijven van kracht:
-  blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook  
 als je al gevaccineerd bent
- houd 1,5 meter afstand van anderen
- geef andere mensen geen hand
- was je handen vaak en goed
- hoest en nies in uw elleboog
- zorg voor frisse lucht in huis
Vanaf 6 november 2021 moet de QR-code ("toegangs-
bewijs") op meer plaatsen worden getoond:
- in restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen
- in casino's, theaters, concertzalen, bioscopen, musea,  
 bij kermissen, op festivals, bij feesten en optredens
 bij beurzen en congressen, bij kunstlessen zoals   
 muziek en schilderen, bij het oefenen voor zingen,  
 dansen en toneel
- in de sportschool, bij sportlessen, zoals voetbal en 
 zwemmen, in sportkantines, op sportvelden; dit geldt 
 voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder
 (03.11.2021: op aandringen van de Tweede Kamer  
 geldt dit toch niet voor buitensporten, inclusief voor  
 het publiek) 

Vanaf 6 november 2021 is een mondkapje verplicht in 
gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is:
- in winkels, bibliotheken, speelplekken en pretparken
- in de trein, tram, bus, metro of taxi, ook op stations en  
 haltes
- op het vliegveld en in het vliegtuig
- bij het lopen in een mbo, hogeschool of universiteit. 
Als je zit, mag het mondkapje af bij de kapper, fysio-
therapeut en gevallen waar u geen afstand kunt houden.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers


J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

7 - Nederlandse aanpak

197

Dringende advies:
-  werk minimaal de helft van de werktijd thuis

Derde prik
Vanaf december 2021 kunnen de volgende mensen een 
derde prik krijgen:
- mensen van 80 jaar en ouder 
- mensen van 18 jaar en ouder die in een verpleeghuis
 of instelling wonen
- mensen die met patiënten werken
Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 
jaar een derde prik krijgen, de oudste eerst.
Het plan is dat daarna ook mensen onder de 60 jaar een 
derde prik kunnen nemen. 
De derde prik wordt gegeven met het vaccin van Pfizer/
BioNTech of van Moderna, ongeacht met welk vaccin 
men eerder is geprikt. 

Volgende stap:
Op 12 november 2021 kijkt het kabinet hoe het gaat en 
of er dan meer regels nodig zijn.

Tekst van de persconferentie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2018/11/02/
letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-2-november-2018

Video van de persconferentie:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_perma-
link&v=346708800543375

Commentaar. Het kabinet neemt strengere maatregelen 
omdat het aantal mensen dat met covid-19 op de IC wordt 
opgenomen toeneemt, evenals het aantal mensen dat 
dagelijks positief op corona wordt getest. 
Op 2 november 2021 lagen er 240 mensen met covid-19 
op de IC; zij nemen 29,5% van de bezette IC-bedden in. 
Dit betekent dat er nu in Nederland slechts 814 IC-bedden 
beschikbaar zijn, normaal is dat 1.150. Dit illustreert het 
gebrek aan IC-capaciteit, veroorzaakt door een tekort aan 
personeel. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt door een hoog 
ziekteverzuim. 
Hoewel de getallen van het aantal IC-bedden in verschillende 
landen niet zonder meer vergelijkbaar zijn, geven ze wel 
een beeld. Zo is het aantal beschikbare IC-bedden in 
verschillende landen volgens de ECDC en OESO als volgt 
waarbij Nederland en de UK duidelijk onderaan bungelen:

 - Nederland 6,7
 - Duitsland 47,7
 - Frankrijk 19,0
 - Italië 11,1
 - België 16,4
 - Spanje 9,9
 - Zwitserland 9,8
 - UK 5,9

De Nederlandse overheid pakt de huidige toename aan door 
strengere maatregelen.  Iedereen ziet echter om zich heen 
dat de maatregelen tot nu toe slecht worden opgevolgd of 
ontweken en nauwelijks of niet worden gehandhaafd. Een 
voorbeeld van ontwijken is dat groepen mensen waarvan niet 

iedereen is gevaccineerd, in wegrestaurants gaan lunchen 
of dineren omdat hier geen geldige QR-code nodig is (!). 
Als maatregelen niet werken door onvoldoende draagvlak, 
slechte voorlichting en/of gebrekkige handhaving, is het de 
vraag of strengere maatregelen wél zullen werken.

Op 12 november 2021 bekijkt het kabinet hoe het gaat en of 
er meer regels nodig zijn. Ze bedoelen waarschijnlijk dat ze 
kijken of de regels beter worden opgevolgd en/of gehand-
haafd want de nieuwe maatregelen kunnen onmogelijk al 
op 12 november 2021 een zichtbaar effect hebben op het 
aantal ziekenhuisopnames door covid-19.

Bijna 85% van de bevolking vanaf 12 jaar is volledig 
gevaccineerd. De 15% die niet gevaccineerd is, maakt 80% 
uit van de covid-19-patiënten op de IC. Dit maakt glashelder 
dat vaccineren een effectieve manier is om het aantal IC-
opnames door covid-19 te verminderen. 

Veel niet-gevaccineerden beseffen niet dat ze vrijwel zeker  
covid-19 zullen krijgen, met gevolgen die liggen tussen 
het hebben van geen klachten, milde klachten, flink ziek 
worden tot long COVID, op je buik aan de beademing liggen 
of overlijden,  hieruit kiezen zal niemand lukken. Ook als 
je gezond bent en gezond leeft, kun je je kans om besmet 
te worden mogelijk alleen verkleinen als je je contacten 
beperkt tot personen die wél gevaccineerd zijn. 

Derde prik. Er wordt een begin gemaakt om ook gezonde 
mensen volgens schema een derde prik te geven, de oudste 
het eerst. Dit advies is overgenomen van de Gezondheids-
raad (GR).  De GR heeft gelukkig niet geluisterd naar wat de 
voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel, op 20 oktober 2021 
in een interview in het AD nog orakelde om dit niet te doen 
(zie kader op pag. 104 in hoofdstuk 5 Vaccinaties).

Loopt het Nederlandse coronabeleid steeds achter 
de feiten aan?
[toegevoegd 04.11.2021] 

Het lijkt erop dat het Nederlandse coronabeleid steeds 
achter de feiten aanloopt waardoor de maatregelen te 
laat komen.  Is dat ook zo? 
In tegenstelling tot bijv. een land als Denemarken 
bepaalt het kabinet het beleid vooral op basis van het 
aantal ziekenhuisopnames, m.n. de IC-opnames. 
We weten dat als mensen in het ziekenhuis worden 
opgenomen met covid-19, de besmetting met het virus 
ongeveer 2-3 weken daarvoor heeft plaatsgevonden.  
Met deze kennis is het klip-en-klaar dat beleid dat op 
ziekenhuisopnames is gebaseerd onnodig 2-3 weken 
achterloopt met het nemen van maatregelen.  Als het 
beleid zou zijn gebaseerd op het aantal besmettingen, 
wint men deze 2-3 weken.
Het antwoord op de vraag is dus: ja, omdat het per 
definitie 2-3 weken achterloopt. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2018/11/02/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-2-november-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2018/11/02/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-2-november-2018
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=346708800543375
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=346708800543375
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Infecties met SARS-CoV-2 bij personen die waren gevaccineerd met een mRNA-vaccin in vergelijking met personen die 
niet waren gevaccineerd of placebo hadden gekregen in een follow-up van 16 weken tot 6 maanden
[toegevoegd 5 november 2021]
Santacatterina et al 541  keken naar het aantal bewezen infecties met SARS-CoV-2 bij 14.937 personen die minstens één 
dosis hadden gehad van het BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) of mRNA-1273 (Moderna) vaccin in vergelijking met 6.482 
controlepersonen die niet waren gevaccineerd (fig. 7.13). Bij niet-gevaccineerde personen was er een vrijwel rechtlijnige 
toename van het percentage infecties, na 16 weken  was dit opgelopen tot ruim 5% (fig. 7.13).  Bij de gevaccineerden was dit 
minder dan 0,5%.  

[toegevoegd 13 november 2021]
Thomas et al 545 deden een enigszins vergelijkbaar onderzoek* bij 44.165 deelnemers van 16 jaar en ouder en 2.264 tussen 12 
en 15 jaar. Deze kregen 2x 30 mg van het BNT162b2 vaccin (Pfizer/BioNTech) of een placebo met 3 weken tussentijd (fig. 7.14).  
In de follow-up van 6 maanden was er geleidelijke afname van de efficiency van het vaccin maar deze was toch nog 91,3% (95% 
CI 89,0-93,2) tegen covid-19 en 96,7% (95% CI 80,3-99,9) tegen ernstige covid-19.  
In Zuid-Afrika waar de B.1.351 (bèta) variant dominant is, was de efficiency zelfs 100% (95% CI 53,5-100). 
* maar beter omdat het placebo-gecontroleerd is, veel meer mensen omvat en alle patiënten 2 prikken hebben gekregen met vaccin of placebo

Persconferentie 12 november 2021
[toegevoegd 12 november 2021]

Het aantal mensen met een positieve testuitslag stijgt 
geleidelijk en is de laatste twee dagen ruim 16.000. 
Begin november 2021 zijn er gemiddeld 172 mensen 
per dag i.v.m. covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, nu 
liggen 1.402 mensen in het ziekenhuis. 
Daar bovenop worden er gemiddeld 29 mensen per dag 
op de IC opgenomen en liggen er nu 353 voor covid-19 
op de IC.a  In zowel het OMT als het kabinet bestaan gro-
te tegenstellingen in welke maatregelen moeten worden
ingevoerd om het tij te keren. 

Op de persconferentie van 12 november 2021 hebben 
de demissionaire Mark Rutte (premier) en Huge de 
Jonge (minister van VWS) de volgende maatregelen 
aangekondigd die 3 weken gelden vanaf 13 november 
2021 18.00 uur.b

Basisregels
- bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD,
 ook als u al geprikt bent

Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
- blijf dan thuis; blijf uit de buurt van anderen, ook als

Figuur 7.13 Percentage infecties met SARS-CoV-2 
bij niet-gevaccineerde en gevaccineerde personen in 
relatie tot het aantal weken na de eerste dosis van het 
vaccin	(figuur	aangepast).	
Santacatterina et al 541

 ze al geprikt zijn
- houd 1,15 m afstand van anderen
- geef andere mensen geen hand; was uw handen vaak  
 en goed; hoest en nies in uw elleboog
- zorg voor frisse lucht in huis

Op plekken waar geen toegangsbewijs verplicht is:
- houd 1,5 m afstand van andere mensen en draag een 
 mondkapje

Regels bij quarantaine
- als iemand thuis corona heeft, moet iedereen in huis  
 thuisblijven, ook als ze geprikt zijn

Regels voor het dagelijks leven
- werk thuis; ga alleen naar het werk als het moet
- mijd drukte onderweg; en reis buiten de spits
- ontvang thuis niet meer dan 4 mensen per dag 
 (kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee)

Regels voor winkels
- niet-noodzakelijke winkels zijn open tot 18.00 uur 
 dit zijn bijv. kledingwinkels, kappers of casino's
- noodzakelijke winkels zijn open tot 20.00 uur
 (dit zijn bijv. supermarkten, dierenwinkels en 
 drogisterijen)

Figuur 7.14 Percentage infecties met SARS-CoV-2 
bij personen die 2 prikken kregen met het BNT162b2 
vaccin (o) of placebo (o) in 6 maanden, gemeten vanaf  
de 1e prik. Inzet: detail van eerste 21 dagen.  
Thomas et al 545
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Regels voor uitgaan
- restaurants en cafés zijn open tot 20.00 uur.
- een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats zijn  
 verplicht
- evenementen duren tot 18.00 uur, met een corona- 
 toegangsbewijs, een vaste zitplaats, en met niet meer  
 dan 1.250 mensen in een zaal
- bioscopen, theaters en concertzalen blijven wel 
 langer open 

Regels voor sporten
- er mag geen publiek bij sport, niet bij amateurs en  
 niet bij betaalde sporten
- sporten en sportwedstrijden mogen binnen en 
 buiten voor amateurs en betaalde sporters

Regels voor het MBO, HBO en universiteit
- er mogen niet meer dan 75 personen in 1 ruimte,
 personeel telt niet mee
- alleen bij tentamens en examens mogen er meer dan 
 75 personen in 1 ruimte 

3e prik vanaf 19 november 2021
Vanaf vrijdag 19 november 2021 kunnen de volgende 
mensen een 3e prik krijgen, die:
- 80 jaar of ouder zijn en zelf naar de priklocatie kunnen  
 komen
- 18 jaar of ouder zijn en in een verpleeghuis of 
 instelling wonen
- met patiënten werken
Daarna kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een  
3e prik krijgen, de oudste eerst.
____________________
a. coronadashboard.rijksoverheid.nl
b. https://www.rijksoverheid.nl/

Commentaar. Er zijn een aantal oorzaken te noemen 
van de toename van het aantal besmettingen en de 
capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen.

1. op de persconferentie van 13 augustus 2021 zijn teveel 
 maatregelen tegelijk versoepeld; daarmee werd de   
 indruk gewekt dat de problemen over waren;  regels om
 contact met anderen te beperken werden daardoor  
 massaal genegeerd
2. controles op coronatoegangsbewijzen ("QR-codes") 
 werden niet of slordig uitgevoerd en er werd niet of
 nauwelijks gehandhaafd
3. terwijl het aantal besmettingen toenam, zag de overheid
 weer niet dat dan automatisch 2-3 weken later de 
 ziekenhuis- waaronder  IC-opnames zouden toenemen
4. de overheid heeft al jaren geen acties ondernomen om 
 de al jarenlang uitgeklede IC-capaciteit te verbeteren
5. tot nu toe is nagelaten om het mogelijk te maken dat 
 kinderen onder de 13 jaar kunnen worden gevaccineerd,  
 terwijl bijv. het vaccin van Pfizer/BioNTech, in een lagere 
 dosis dan bij volwassen, voor meer dan 90% effectief en 
 veilig is; gevolg is dat hele klassen positief testen en naar 
 huis worden gestuurd
6. de overheid is veel te laks geweest om een 3e prik 
 mogelijk te maken
7. het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt 
 gezakt o.a. omdat de OMT-voorzitter bij herhaling 
 uitspraken doet die niet kloppen; vorig jaar bijv. gaven
 mondkapjes alleen maar schijnveiligheid waardoor het 
 effect averechts zou zijn en recent vond hij een derde 
 prik niet zodig omdat je dan aan de gang blijft ....
8. de overheid heeft voortdurend gefaald, geen visie 
 getoond en een zig-zag beleid gevoerd dat bovendien 
 stroperig traag tot stand kwam, nog trager en 
 desastreuzer voor de coronabestrijding dan de lava-  
 stroom uit de vulkaan Cumbre Vieja voor het eiland La  
 Palma (fig. 7.15). Elke keer moest  een advies van het  
 OMT of Gezondheidsraad worden gevraagd met weken 
 vertraging terwijl landen om ons heen wél besluiten
 namen; het gevoel van urgentie ontbreekt blijkbaar   
 en je vraagt je af of een PABO-opleiding wel toereikend 
 is om minister van VWS te worden .... 
 Resultaat: de burgers krijgen de schuld: het ligt aan ons 
 gedrag !  

Figuur 7.15 Het kabinetsbeleid is net zo stroperig en 
desastreus als de lavastroom uit de vulkaan Cumbre 
Vieja op La Palma.  

coronadashboard.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-12-november-2021-in-eenvoudige-taal
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Figuur 7.16 Aantal positieve coronatests per 100.000 
inwoners naar  leeftijd van week 35 (30 aug - 5 sept 2021) 
tot week 46 (15-21 nov 2021). In week 39 (vanaf 27 sept 
2021) begint de stijging (1) die de overheid in week 40 
nog steeds niet herkent, pas eind week 44 (6 nov 2021) 
gaan strengere maatregelen in (2).   
Bron: nu.nl  |  RIVM 

[toegevoegd 23 november 2021]
9. In fig. 7.16 is duidelijk te zien dat de overheid de   
 stijging van het aantal besmettingen in de gehele week 
 39 niet heeft onderkend en pas 4 weken later reageert  
 met strengere maatregelen maar niets doet aan de  
 grootste groep met besmettingen: kinderen van  5-14 
 jaar die daarna hun ouders weer besmetten.   
 Treurig maar waar: kinderen van 5-12 jaar kunnen nog  
 steeds niet worden gevaccineerd.

5-9 jr
10-14 jr

40-44 jr

35-39 jr
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landelijk
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18 november 2021: boosters
[toegevoegd 19 november 2021]

Op 18 november 2021 heeft de eerste "normale" 
80-plusser een derde prik (booster) gekregen. Door de 
druk uit de maatschappij en de medische wereld is dit 
tijdstip vervroegd.  Bewoners van zorginstellingen en 
zorgmedewerkers komen vanaf nu ook in aanmerking 
voor een booster. 

Het plan is om 60-plussers vanaf 1 januari 2022 een 
boosterprik te geven. Daarna komt iedereen onder 
de 60 jaar aan de beurt, naar verwachting zal dat half 
februari 2022 zijn. 

Het wordt eentonig, maar ook hier geldt voor de 
zoveelste keer: het gevoel van urgentie ontbrak bij 
de overheid waardoor te laat met de boosters werd 
begonnen	(zie	fig.	7.17).		Dit	gaat	mensenlevens	kosten,	
met name in zorgcentra.  Vaccins zijn er genoeg.   

Zie ook hoofstuk 6:  Effectiviteit van vaccins tegen de 
delta- en delta plusvariant AY.4.2 tot 20 weken na de 
tweede dosis. Hieruit volgt dat het op tijd beginnen met 
de boosters essentieel is om de mensen te beschermen 
tegen ziekte en ziekenhuisopname. Wellicht is nog 
belangrijker dat besmettingen worden tegengegaan, 
ook als ze zoals bij kinderen meestal onschuldig zijn, 
omdat ze de kans op mutaties vergroten, waaronder 
gevaarlijke. 
 
Persmoment 23 november 2021
[toegevoegd 23 november 2021]

Met ingang van 24 november 2021 is het weer 
verplicht 1,5 m afstand van elkaar te houden. Dit geldt 
voor iedereen van 18 jaar en ouder behalve als ze op 
hetzelfde adres wonen. De regel geldt verder niet voor 
plekken waar een coronatoegangsbewijs (QR-code) of 
mondkapje verplicht is. 

> Persconferentie 26 november 2021

Figuur 7.17 Aantal toegediende boosterprikken per 
100 inwoners tot 30 november 2021. Nederland bungelt 
weer onderaan en dit gaat mensenlevens kosten.
Our World in Data  https://ourworldindata.org/
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het grote aantal besmettingen kleiner te maken.  Dat is wel 
degelijk ook in het belang van de kinderen zelf en daardoor 
ethisch verantwoord. 

De  CDC  (VS) heeft in een media statement van 26 november 
2021 aanbevolen dat iedereen van 5 jaar en ouder zichzelf 
tegen covid-19 beschermt door zich volledig te laten 
vaccineren. Ze bevelen ook een covid-19 vaccin booster aan 
voor iedereen die in aanmerking komt (zie kader).

De premier beperkt zich evenwel om personen van boven 
de 70 jaar te adviseren om, bijv. met sinterklaas, geen 
contact te hebben met hun kleinkinderen. En hij neemt 
alvast een voorproefje om de schuld om zich te nemen dat 
eerdere maatregelen niet goed zijn uitgelegd, alsof dat het 
probleem was. Juist de maatregelen zelf, de timing en de 
tegenstrijdige informatie waren het probleem. Neem bijv. de 
herhaalde opmerkingen van de voorzitter van het OMT een 
jaar geleden dat mondkapjes averechts werkten en recent 
dat boosterprikken, behalve voor mensen in zorgcentra,  niet 
zinvol waren omdat je dan aan de gang kunt blijven ..... 

De argumenten die de overheid op advies van het OMT 
gebruikt om de scholen niet te sluiten zijn schijnargumenten. 
Het probleem is het grote aantal besmettingen, vooral van 
kinderen op basisscholen, die ook hun ouders besmetten. 
Wat is dan logischer dan nu direct de basisscholen te sluiten 
en tegelijk te starten met het vaccineren van de kinderen als 
ze dat willen. Dan  sta je na de kerstvakantie er begin 2022  al 
veel beter voor. 

Nee, dat doet men niet omdat thuis zijn schadelijk is voor 
de kinderen, o.a. door mishandeling binnen het gezin, het 
ontbreken van de sociale contacten via de school en de 
leerachterstand die ze zouden oplopen. 

Achterstand ten opzichte van wie? Door basisscholen te 
sluiten wordt de "leerachterstand" voor alle kinderen 
hetzelfde, dus ... is er geen achterstand.  Nu sluit een deel van 
de scholen door de besmettingen: die leerlingen gaan dus 
wel achterlopen in vergelijking met leerlingen van scholen 
die niet sluiten.  

Mishandeling thuis?  Is dat niet een taak van Jeugdzorg. Het 
gebeurt dan toch ook in de reguliere schoolvakanties? Maar 
helaas functioneert ook de goedbedoelende Jeugdzorg niet 
zo best, o.a.  door de gigantische versnippering en langs 
elkaar heenwerken. 

Fase 2D in de zorg

Fase 2D in de zorg is de laatste fase voor fase 3 (code zwart). In fase 
2D doen ziekenhuizen geen chemotherapie, niertransplantaties, 
operaties en bestraling voor kanker,  en andere kritische planbare 
zorg meer. Het gaat hierbij om operaties en behandelingen die 
binnen 6 weken zouden moeten worden uitgevoerd.
Ziekenhuizen schalen planbare zorg af. Hierbij gaat het om 
operaties voor een nieuwe heup of liesbreuk. Het aantal IC-
bedden gaat naar 1.150 en vervolgens naar 1.350.

CDC Media Statement November 26, 2021
[toegevoegd 27 november 2021]

We know what it takes to prevent the spread of covid-19. 
CDC recommends people follow prevention strategies 
such as wearing a mask in public indoor settings in areas 
of substantial or high community transmission, washing 
your hands frequently, and physically distancing from 
others. CDC also recommends that everyone 5 years and 
older protect themselves from covid-19 by getting fully 
vaccinated. CDC encourages a covid-19 vaccine booster 
dose for those who are eligible.

Persconferentie 26 november 2021
[toegevoegd 26 en 27 november 2021]

Op 26 november 2021 heeft het demissionaire kabinet 
vervroegd een persconferentie gehouden.  Minister 
van WVS Hugo de Jonge heeft fase 2D in de zorg 
bekrachtigd (zie kader).

In de meeste sectoren moet om 17.00 uur de deur 
dicht, een zgn. avondlockdown.  14 december 2021 is 
er een nieuw weegmoment.
Vanaf zondag 28 november 2021 gelden o.a. de 
volgende extra maatregelen t/m 18 december 2021.

- alles is tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten, alleen
 de supermarkt en drogist mogen tot 20.00 uur open 
 blijven; voor advocaten, notarissen, dokters en   
 fysiotherapeuten geldt: dezelfden openingstijden als  
 altijd
- afhalen in de horeca blijft mogelijk
- professionele sportwedstrijden mogen zonder publiek
- het mondkapje is overal verplicht, ook waar je met een  
 coronatoegangsbewijs naar binnen gaat; blijf je zitten 
 dan mag het mondkapje af
- in winkels maximaal 1 persoon per 5 m2  
- werk thuis, kan dit niet, houd dan 1,5 m afstand
- reisadvies: blijf thuis tenzij het niet anders kan
- ga bij maximaal 1 huishouden per dag op bezoek en
 beperk dit tot vier gasten
- kinderen onder de 12 jaar die verkouden zijn, moeten
 thuisblijven en zich bij de GGD laten testen

Om de boostervaccinaties te versnellen, gaat de zorg 
zelf de zorg prikken. Ook het leger wordt ingezet, o.a. 
zal het militair hospitaal in Utrecht 10-20 IC-bedden 
met personeel inrichten.

Voor volledige informatie: zie de website van de 
rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-26-november-2021-in-eenvoudige-taal

Commentaar. De maatregelen zijn moeilijk te begrijpen. 
De scholen mogen open blijven, terwijl de basisscholen het 
grootste aantal besmettingen telt en verspreidt. 
Er is nog steeds niet aangekondigd dat kinderen van 5-11 
jaar gevaccineerd kunnen worden terwijl de EMA en het CBG 
groen licht hebben gegeven. Dit is echt dringend nodig, als 
het al niet zou zijn om de kinderen zelf of hun (groot-)ouders 
te beschermen, dan toch wel om de kans op mutaties door 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-26-november-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-26-november-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-26-november-2021-in-eenvoudige-taal
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Vaccinatie voor risicokinderen van 5-11 jaar
[toegevoegd 10 december 2021]
Op 8 december 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt 
het advies over te nemen van de Gezondheidsraad om 
kwetsbare kinderen van 5-11 jaar op vrijwillige basis 
te vaccineren, .  Het zou gaan om maximaal 42.000 
kinderen die vanaf 20 december 2021 hun prik moeten 
kunnen halen. Vaccinatie gebeurt met 10 mg van het 
Pfizervaccin.

Vaccinatie voor gezonde kinderen van 5-11 jaar
[toegevoegd 10 december 2021]
Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten het 
advies van de Gezondheidsraad over te nemen om 
vaccinatie mogelijk te maken voor gezonde kinderen 
van 5-11 jaar. Vanaf de tweede helft van januari 2022 
zullen ze worden uitgenodigd. 

Commentaar. Gezien het grote aantal besmettingen bij 
kinderen op basisscholen - die ook weer hun (groot)ouders 
besmetten - hadden beide beslissingen over vaccinatie 
voor kinderen van 5-11 jaar beter eerder genomen kunnen 
worden. Onduidelijk is waarom met de uitvoering pas na 
2-5 weken wordt begonnen. Men zou afhankelijk zijn van 
de levering van de vaccins van 10 mg.  

Boostervaccinatie voor 60-plussers loopt nu vlot
[toegevoegd 12 december 2021]
Sedert een week is de boostervaccinatie voor 
60-plussers op gang gekomen. Dagelijks worden twee 
of drie geboortejaren genoemd van personen die een 
afspraak bij de GGD kunnen maken, men hoeft niet te 
wachten op een uitnodigingsbrief en de prik kan in veel 
gevallen binnen éen of twee weken worden uitgevoerd.

Op 12 december 2021 werd bekend gemaakt dat 
mensen die zijn geboren in 1955 of 1956 een afspraak 
kunnen maken.  Over een paar dagen hebben alle 
60-plussers die dat willen, een afspraak voor een 
boosterprik dit jaar.  Eindelijk een keer goed nieuws. 
Of de opschaling van de boostervaccinaties op tijd is 
om grootschalige besmettingen met de omicronvariant 
tegen te gaan, moet nog blijken. 

Dosis van de boosterprik 

Boosters worden gegeven met vaccins van Pfizer/
BioNTech of Moderna, ongeacht welk vaccin iemand 
eerder had gekregen omdat dat niet van belang is.  559

Voor een booster met het vaccin van Pfizer/BioNTech 
wordt dezelfde dosis van 30 mg (0,3 ml) gebruikt als bij 
de eerste prikken. 
Bij Moderna is de dosis voor de eerste prikken 100 mg 
(0,5 ml) maar voor boosters de helft (50 mg; 0,25 ml).
De simpele reden voor dit verschil is dat de booster-
studies met deze doseringen zijn gedaan. Door de lagere 
dosis is de kans op bijwerkingen van een booster met 
Moderna waarschijnlijk  kleiner dan bij een boosterprik 
met het vaccin van Pfizer/BioNTech.  

Persconferentie 14 december 2021
[toegevoegd 14 december 2021]

In de persconferentie van 14 december 2021 werden 
o.a. de volgende maatregelen aangekondigd:
-  de basisscholen sluiten een week eerder dan gepland,  
 nl. op 20 december 2021 i.p.v. de 24e; de bso (buiten-
 schoolse opvang) gaat ook eerder dicht maar de 
 kinderopvang niet; de bso is wel open in de kerst- 
 vakantie 
- de avondlockdown wordt verlengd t/m 14 januari 
 2022
-  zoveel mogelijk 18-plussers krijgen een boosterprik 
 in januari 2022; de tijd die moet zitten tussen de   
 laatste prik en de boosterprik is teruggebracht van 6  
 maanden naar 3 maanden.
-  zie voor alle maatregelen de site van de rijksoverheid 

Commentaar. Het kabinet geeft eindelijk gehoor aan 
eerdere adviezen van het OMT om de basisscholen een 
week eerder te sluiten. Het voordeel hiervan is dat de 
kinderen van de basisscholen, die niet zijn gevaccineerd, nu 
minder kans lopen om de week voor kerstmis besmet te 
worden en vervolgens hun oma's en opa's besmetten.  

Het aantal positieve testen is vandaag gezakt tot ruim 
12.000, bijna de helft van het aantal positieve testen een  
week geleden. De ziekenhuisopnamen zakken echter nog 
niet. Omdat er ook onzekerheid bestaat:
- over het te verwachten aantal besmettingen met de 
 omicronvariant
- of de versnelling van de boostervaccinaties nog op tijd  
 was i.v.m. de omicronvariant
- over wat het effect is van familiebezoeken rond kerst en  
 oud- en nieuw omdat de regels matig worden nageleefd
is het logisch om evenmin versoepelingen op dit moment 
door te voeren.  

Spoedberaad van het kabinet 18 december 2021
[toegevoegd 18 december 2021]

Het kabinet neemt vandaag een besluit over een 
mogelijke verscherping van de maatregelen om de 
verspreiding van de omicronvariant zoveel mogelijk te 
remmen, dit n.a.v. een advies van het OMT.  Opvallend is 
echter dat het OMT en RIVM geen getallen hebben over 
het beloop van de verspreiding van de omicronvariant.  

In Amsterdam heeft de GGD en UMC wél cijfers. Op 5 
december 2021 was 1,2% van de positieve tests door de 
omicronvariant. Op 15 december 2021 was dit 25%.  

Commentaar. De genoemde stijging van het aantal besmet-
tingen met de omicronvariant komt aardig overeen met 
berichten uit het buitenland die aangeven dat zijn aandeel 
elke 2,5 dag verdubbelt. Een eenvoudig rekensommetje 
leert dan dat over 3 weken (8 januari 2022) alle besmettin-
gen met de omicronvariant zullen zijn. 
Er bestaat geen duidelijkheid over de ernst van de gevolgen 
van een infectie met de omicronvariant.  De late start met 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-december-2021-in-eenvoudige-taal
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de boosterprikken kan ons nu duur komen te staan. Zonder 
strengere maatregelen bestaat het risico dat er heel veel 
mensen rond de jaarwisseling in een heel korte periode 
zullen worden besmet. 

Veel mensen kunnen ziek worden door de omicron-
variant omdat de vaccins van AstraZeneca en Janssen niet 
werken om symptomatische ziekte door de omicronvariant 
te voorkomen en die van Moderna en Pfizer/BioNTech 
slechts matig.  Het lijkt er wel op dat deze vaccins de 
kans op ernstige ziekte met ziekenhuisopname en sterfte 
vermindert. Alleen 1-2 weken na een boosterprik is de 
bescherming tegen symptomatische ziekte redelijk goed 
(71-75%), maar nog geen 9% van de bevolking heeft op dit 
moment een booster gekregen.    

Ook al is het percentage mensen dat door een infectie met 
de omicronvariant in een ziekenhuis belandt zeer waar-
schijnlijk kleiner dan bij infectie met de nu nog heersende 
deltavariant, een klein percentage van veel mensen, bijv. 
10 miljoen, zijn toch nog erg veel mensen. 

Persconferentie 18 december 2021
[toegevoegd 18 december 2021]

M.i.v. 19 december 2021 is er een lockdown van 
alle scholen, inclusief bso, universiteiten, horeca, 
niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties. 
Dit geldt dus ook voor sportscholen, theaters, 
bioscopen, musea en zaken waar een niet-medisch 
contactberoep wordt uitgeoefend. Essentiële winkels 
zoals supermarkten blijven open, evenals het openbaar 
vervoer, bibliotheken  en banken. Professionele 

Figuur 7.18 Nieuwe bevestigde covid-19-gevallen per dag per miljoen inwoners. In Nederland 
(groen) en België (zwart) is vanaf begin december 2021 een daling van het aantal gevallen te zien, 
i.t.t. landen als Denemarken (rood) en Groot-Brittannië (blauw). 
Bron: John Hopkins University CSSE COVID-19 Data | Our World in Data

sportwedstrijden mogen doorgaan zonder publiek.
Het advies is om maximaal twee bezoekers thuis te 
ontvangen, behalve tijdens de feestdagen, dan mogen 
het er vier zijn. Er is geen avondklok afgekondigd.
De meeste maatregelen gelden tot vrijdag 14 januari 
2022, behalve de sluiting van scholen die geldt tot 9 
januari 2022.

Opmerkelijk is dat naast premier Mark Rutte en de 
minister van VWS Huge de Jonge, ook Jaap van Dissel 
(o.a. voorzitter van het OMT), weer was gevraagd deel 
te nemen aan de persconferentie.  

Van Dissel gaf uitleg over waarom een booster nodig 
was tegen de omicronvariant. Zijn beeldspraak dat 
de omicronvariant een andere jas had aangetrokken 
waardoor hij niet werd herkend door het immuun-
systeem, heeft voor veel verwarring in de maatschappij 
gezorgd omdat de logica van een booster hiermee 
onderuit werd gehaald. Zijn overige taalgebruik hielp  
ook al niet, zowel door het woordgebruik (dominant, 
initiële vaccinaties, modelleringen, prelude, kiem-
surveillance, bepaalde proportie, risicoreductie, 
kruisreactie) als door de snelheid van spreken. 
[toegevoegd 20 december 2021]
Zie voor een meer gedetailleerd overzicht van de 
nieuwe maatregelen de site van de rijksoverheid.

Fig. 7.18 laat zien dat het aantal gevallen van covid-19 
in Nederland vanaf begin december 2021 daalt, 
mogelijk een gevolg van de maatregelen die op 13 
november 2021 zijn ingegaan (zie terug bij 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-18-december-2021-in-eenvoudige-taal
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Persconferentie 12 november 2021).  
In België is het beloop vergelijkbaar.  In Denemarken 
en het VK, daarentegen, is een aanhoudende stijging 
van het aantal covid-19-gevallen te zien.  In het 
VK waren er tot voor kort geen beperkingen en 
Denemarken heeft pas weer beperkingen ingesteld op 
10 december 2021.  

Commentaar. Dit is toch een ander beeld dan dat op 19 
december 2021 in het tv-programma WNL op Zondag 
door het OMT-lid Marc Bonten werd gesuggereerd: als 
de lockdown niet zou worden ingevoerd, zou Nederland  
dezelfde stijgende lijn te wachten staan als het VK en 
Denemarken. 

Je kunt je afvragen of de lockdown niet te streng is en 
waarschijnlijk is dat ook zo. Maar omdat het boosteren 
door de stroperige bureaucratie te laat en te traag op gang 
is gekomen, is er nauwelijks ruimte voor een andere veilige 
keuze. Falende uitvoering van het beleid kan ook nu weer 
worden verstopt achter een nieuwe variant, omicron in dit 
geval. 

[toegevoegd 20 december 2021]
Kwetsbare kinderen van 5-11 jaar kunnen deze week 
een brief verwachten waarmee ze een vaccinatie kunnen 
inplannen. Het is echter treurig dat gezonde kinderen van 
5-11 jaar niet ook al in december 2021 kunnen worden 
gevaccineerd. 

Het schema voorziet erin dat ze de eerste prik in de 
tweede helft van januari 2022 kunnen krijgen. Als de 
tweede prik 3 weken later wordt gegeven, betekent 
dit dat ze pas op z'n vroegst vanaf eind februari 2022 
beschermd zullen zijn tegen covid-19 waaronder de 
omicronvariant. En dat is des te treuriger omdat het 
hier gaat om de groep waarin de meeste besmettingen 
voorkomen.  

[toegevoegd 1 januari 2022]
Het boosteren gaat nu in een hoog tempo en er wordt 
massaal gebruik van gemaakt. Vandaag kunnen personen 
die zijn geboren in 1992* zich al aanmelden.

De enige kritiek die ik nu nog heb, is dat er nog steeds 
geen begin is gemaakt om kinderen van 5-11 jaar te 
kunnen vaccineren, terwijl ze waarschijnlijk volgende 
week weer naar school kunnen.  Deze groep kinderen 
blijft dus voorlopig nog een belangrijke potentiële bron 
van thuisbesmettingen.

De vooruitzichten zijn op dit moment, ondanks de nog 
bestaande lockdown, redelijk gunstig:

-  alles wijst erop dat de omicronvariant minder   
 ziekmakend is, o.a. omdat het de longen minder vaak  
 aantast  
- het boosteren loopt goed; eindelijk kijkt de overheid  
 ook eens vooruit: ze verwacht en is voorbereid op nog  
 een booster over misschien 4 maanden
- hopelijk duurt het niet lang meer voordat het antivirale  

 middel Paxlovid kan worden ingezet waarmee ong.
  90%  van ernstige covid-19 kan worden voorkomen; het
 is vrijwel zeker dat dit ook werkt tegen eventuele 
 toekomstige nieuwe varianten
- nog even en dan is de winter weer voorbij en krijgt het 
 virus sowieso minder kans mensen te besmetten
* op 3 januari 2022 kunnen personen die geboren zijn in 1999 t/m 2002 
zich aanmelden voor een booster

Kabinetsbesluit 3 januari 2022 over scholen en 
sporten 
[toegevoegd 3 januari 2022]

Het kabinet heeft op 3 januari 2022 op advies van het 
OMT besloten dat het primair en voortgezet onderwijs 
na de kerstvakantie (d.i. 10 januari 2022) weer open 
kan. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. 
Er blijven nog enkele coronamaatregelen van kracht.  
Vanaf groep 6 moeten alle leerlingen en leerkrachten 
tweemaal per week een zelftest doen. Scholen moeten 
looproutes aanbrengen en op de gangen moet een 
mondkapje worden gedragen. 
Jeugd t/m 17 jaar mag vanaf 11 januari 2022 tot 20.00 
uur buiten sporten.

Commentaar. Het kabinet vindt dat het primair en 
voortgezet onderwijs weer open kan ondanks dat:
-  het aantal besmettingen in Nederland weer stijgt en het  
 aantal positieve testen per dag nu rond de 15.000 ligt; 
- de meeste besmettingen nu met de besmettelijke   
 omicronvariant zijn 
-  ongeveer eenderde deel van bevolking een boosterprik  
 heeft gehad en de rest dus niet goed beschermd is tegen  
 de omicronvariant
-  leerlingen van basisscholen niet gevaccineerd zijn en een
 groep is waarbij veel besmettingen voorkomen
-  de meeste besmettingen in het gezin thuis gebeuren
Het kabinet vindt het dus verantwoord om ondanks de 
bovengenoemde punten de scholen weer te openen. Dit 
is waarschijnlijk terecht maar het is dan niet goed uit te 
leggen dat er voor bijv. restaurants, kappers, winkels
en musea nog steeds een vrijwel volledige lockdown nodig 
zou zijn.  
Bovendien is het duidelijk dat covid-19 door de omicron-
variant minder ernstig is dan de deltavariant, boosters
er behoorlijk goed tegen beschermen, het aantal 
ziekenhuis-opnames (waaronder ic's) binnen de perken 
blijft en op korte termijn effectieve antivirale medicatie 
beschikbaar is. 
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Contrast
[toegevoegd 14 januari 2022]

Een groter contrast tussen de oude en nieuwe  
minister van VWS is nauwelijks denkbaar.  Enerzijds 
Hugo de Jonge, de ijdele domineeszoon uit Zeeland en 
schoolmeester. Hij  viel op door zijn zonnebankbruine 
hoofd, opzichtige schoenen van het exclusieve merk 
Mascolori en zijn wollig taalgebruik. 
Anderzijds Ernst Kuipers, de no-nonsense zoon van 
een Drentse huisarts, zelf maagdarmarts, hoogleraar, 
bondig taalgebruik en wars van uiterlijk vertoon. 
Met de wisseling van de macht, is ook het uiterlijk van 
de persconferenties veranderd.

Persconferentie "oude stijl", v.l.n.r. premier Mark Rutte, 
de gebarentolk en minister van VWS Hugo de Jonge.

Persconferentie "nieuwe stijl".  Links premier Mark 
Rutte, rechts minister van VWS Ernst Kuipers. 
Inzet: de gebarentolk. Rechtsboven het videoscherm 
waarmee Ernst Kuipers zijn boodschap toelicht. 

Persconferentie van 14 januari 2022
[toegevoegd 14 januari 2022]

Dit is de eerste persconferentie van het kabinet dat op 
10 januari 2022 werd geï�nstalleerd. Minister Hugo de 
Jonge (CDA) is opgevolgd door Ernst Kuipers (D66).  
Het draagvlak voor de strenge lockdown neemt steeds 
verder af, o.a. omdat het aantal patiënten met covid-19 
in de ziekenhuizen nog steeds afneemt (zie tabel 7.1).
Onder maatschappelijke druk heeft het kabinet de lock-
down m.i.v. 15 januari 2022 versoepeld. Mondkapjes 
zijn op de meeste plaatsen waar geen afstand van 1,5 m 
kan worden gehouden, verplicht en er zijn beperkingen 
van het maximale aantal personen.
De belangrijkste veranderingen zijn: 

  in ziekenhuis  testen boosters a 

datum totaal verpleegafd. IC b  positief c     (%) 

13.01.2022 1.360 1.002 358 33.436
14.01.2022 1.288 944 334 35.521
15.01.2022 1.219 898 321 31.963 49,6
16.01.2022 1.217 906     311 36.308
17.01.2022 1.239 923 316 42.427
18.01.2022 1.185 883 302 31.426
19.01.2022 1.148 846 302 38.828 53,3
20.01.2022 1.123 834 289 >40.000 
21.01.2022 1.108 821 287 >57.549 54,9
22.01.2022 1.083 796 287 >46.219
23.01.2022 1.093 818 275 >65.393  56,6
24.01.2022 1.141 879 262 >64.757 
25.01.2022 1.163 911 252 >54.225 
26.01.2022 1.154 905 249 >58.666 57,3
27.01.2022 1.131 898 233 >64.602 
28.01.2022 1.141 903 238 >74.085
29.01.2022 1.129 916 213 >39.536 
30.01.2022 1.154 945 209 >75.199
31.01.2022 1.247 1.035 212 >112.278
01.02.2022 1.343 1.137 206 >105.840 58,8
02.02.2022 1.372 1.157 215 >67.045
03.02.2022 1.386 1.168 218 >82.961 59,4
04.02.2022 1.366 1.152 214 >72.162
05.02.2022 1.363 1.134 229 >40.133
06.02.2022 1.344 1.133 211 >80.946 60,2
07.02.2022 1.493 1.279 214 >77.648
08.02.2022 1.580 1.354 226 394.759
09.02.2022 1.531 1.325 206 86.604 60,6
10.02.2022 1.513 1.315 198 86.862
11.02.2022 1.540 1.351 189 80.723
12.02.2022  1.471 1.295 176 70.419
13.02.2022 1.482 1.303 179 60.227 61,1
14.02.2022 1.554 1.373 181 55.116
15.02.2022 1.656 1.475 181 53.548
16.02.2022 1.650 1.477 173 63.779 61,3
17.02.2022 1.588 1.420 168 56.390
18.02.2022 1.584 1.405 179 49.296
19.02.2022 1.550 1.368 182 33.629
20.02.2022 1.546 1.378 168 36.448 61,5 
21.02.2022  1.611 1.445 166 36.038
22.02.2022 1.626 1.455 171 44.306
23.02.2022 1.574 1.411 163 41.481
24.02.2022 1.555 1.392 163 38.889 61,7
25.02.2022 1.513 1.354 159 37.217
26.02.2022 1.398 1.229 169 32.967
27.02.2022 1.359 1.190 169 27.438 61,9
28.02.2022 1.570 1.308 162 28.904
01.03.2022 1.408 1.258 150 36.529
02.03.2022 1.445 1.285 160 48.503 
03.03.2022 1.411 1.256 155 58.301 62,1
04.03.2022 1.391 1.244 147 68.345
05.03.2022 1.358 1.201 157 47.874
06.03.2022 1.368 1.211 157 66.974 62,1
07.03.2022 1.486 1.325 161 64.107
08.03.2022 1.586 1.429 157 66.257
09.03.2022 1.630 1.460 170 66.500
10.03.2022 1.658 1.498 160 74.588
11.03.2022 1.663 1.503 160 69.215
12.03.2022 1.682 1.528 154 60.083
13.03.2022 1.774 1.622 152 52.341
14.03.2022 1.920 1.769 151 45.908
15.03.2022 1.952 1.796 157 52.948
16.03.2022 1.971 1.810 161 59.320
17.03.2022 1.955 1.801 154 53.695
18.03.2022 1.975 1.823 152 49.373
19.03.2022 1.804 1.665 139 41.606
20.03.2022 1.860 1.723 137 34.846 62.6
21.03.2022 2.017 1.869 148 31.883
22.03.2022 1.990 1.832 158 40.552
23.03.2022 2.027 1.869 158 42.835
24.03.2022 1.973 1.826 147 39.159
25.03.2022 1.997 1.854 143 35.043 
26.03.2022 1.906 1.757 149 28.130
27.03.2022 1.931 1.776 155 25.013
28.03.2022 2.051 1.916 135 21.504
29.03.2022 2.056 1.933 123 30.729 
30.03.2022 1.979 1.855 124 27.818 63.3
31.03.2022 1.914 1.787 127 25.467

Tabel 7.1   Ziekenhuisopnames en positieve testen
groen: daling; rood stijging
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- winkels mogen zonder afspraak open tot 17.00 uur
- contactberoepen mogen weer mensen ontvangen tot  
 17.00 uur, zoals bijv. kappers en nagelstudio's
- een algehele opening van het hoger onderwijs en mbo
- sporten mag weer, onder voorwaarden
- thuis mogen vier personen worden ontvangen
-  buiten mogen groepen bestaan uit maximaal vier   
 personen
- heb je contact gehad met iemand met corona en heb je  
 geen klachten, dan hoef je niet meer thuis te blijven   
 als je korter dan 8 weken geleden zelf corona hebt   
 gehad of als je je derde prik meer dan een week geleden  
 hebt gehad

Vooralsnog vallen de culturele sector en horeca buiten 
de versoepelingen. Het kabinet vindt dat niet alle 
versoepelingen tegelijk kunnen worden ingevoerd. Ze
zijn bang dat de komende maand het aantal zieke 
mensen enorm kan oplopen met ontwrichting van de 
maatschappij als gevolg.  Hier wreekt zich de late start 
van het geven van boosterprikken, slechts de helft van 
de volwassenen heeft nu zo'n booster ontvangen. 
De horeca blijft dicht omdat mensen daar gedurende 
uren in een ruimte verblijven zonder mondkapjes. 
De culturele sector blijft dicht omdat het openen veel 
heen-en-weer reizen zou veroorzaken.  
Op 25 januari 2022 wordt bekeken of versoepelingen 
voor de horeca en culturele sector verantwoord zijn. 
Zie de website van de rijksoverheid voor meer informatie. 

Voor meer informatie over waar en wanneer welk type 
mondkapjes verplicht dan wel geadviseerd wordt, zie 
figuur	7.20	rechts.

Commentaar 
[toegevoegd 14-17 januari 2022]
Voordat de omicronvariant dominant was, stuurde het 
kabinet zijn beleid op het aantal ziekenhuisopnames. 
Hierop was veel kritiek, ook vanuit het buitenland. Het 
had beter kunnen sturen op het aantal besmettingen omdat 
er een sterk verband was tussen de aantallen besmettingen 
en ziekenhuisopnames. Ze hadden dan drie weken eerder 
maatregelen kunnen nemen en niet steeds te laat.  

De omicronvariant is vanaf eind november 2021 in 
Nederland. Nu, half januari 2022, daalt het aantal 
ziekenhuisopnames nog steeds.   
Met de omicronvariant is er tot nu toe geen relatie tussen de 
aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Het kabinet 
stuurt nu echter op het (stijgend) aantal besmettingen. 
Ze zijn bang dat de komende maand het aantal zieke 
mensen dat thuis zit zo sterk oploopt dat de maatschappij 
ontwricht raakt.  Denk hierbij aan de zorg, politie, 
brandweer, bevoorrading van essentiële winkels etc.  Hier 
wreekt zich weer de late en trage start van het geven van 
de boosterprikken, nog maar de helft van de volwassenen 
heeft nu zo'n booster ontvangen. 

GIGO
Het kabinet baseert zijn beleid vooral op de modellen 
van het RIVM over aantallen besmettingen en 

Figuur 7.19 Cartoon waarin de draak wordt gestoken met 
het vertrouwen op de statistiek als de getallen je in de steek 
laten. 
Bron: https://vadlo.com

ziekenhuisopnames. De gegevens die in deze modellen 
worden ingevoerd, zijn echter onvolledig, selectief en deels 
speculatief. Een bekende "wet" uit de informatica houdt in 
dat uitkomsten van berekeningen nooit betrouwbaarder 
zijn dan de gegevens waarop ze zijn gebaseerd, ook wel 
aangeduid als GIGO: garbage in, garbage out*.
* GIGO: Garbage In, Garbage Out (rommel in, rommel uit): een uitdruk-
king uit de informatica die aangeeft dat software en regelsystemen alleen 
zinnige informatie leveren als ze met juiste informatie worden gevoed (zie 
ook fig. 7.17).

Stand van zaken op 21 januari 2022
[toegevoegd 21 januari 2022]

Het RIVM meldt dat er 57.549 mensen de afgelopen 24 
uur een positieve test hadden maar dat er de laatste 
dagen 30.000 meldingen niet zijn verwerkt. 
Volgens OMT-voorzitter Van Dissel is 95% van de 
besmettingen nu met de omicronvariant. 
Ondanks het hoge aantal besmettingen, is het aantal 
patiënten in ziekenhuizen verder gedaald (verpleeg-
afdelingen 821 en IC's 287). Volgens minister Ernst 
Kuipers zit een kwart van de scholieren nu thuis, 
vooral omdat hele klassen naar huis moeten als er drie 
leerlingen positief testen. Dit betekent natuurlijk dat 
het verschil in achterstand tussen leerlingen alleen 
maar groter wordt. 

Wie zitten er in het OMT?
[toegevoegd 22 januari 2022]

Het RIVM is een "zelfstandig" onderdeel van het 
ministerie van VWS.  Het RIVM stelt zonodig een
OMT samen dat bestaat uit een aantal vaste leden
waaronder de directeur van het Centrum Infectieziekte- 
bestrijding (Cib) die tevens voorzitter is van het OMT, 
en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties van 
bijv. artsen-microbiologen en internisten-infectiolo-
gen. Daarnaast heeft het OMT wisselende deskundi-
gen, zoals virologen, internisten, kinderartsen en an-
dere specialisten, afhankelijk van het onderwerp.  
Zie ook Bijlage 2.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-januari-2022-in-eenvoudige-taal
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Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/mondkapje 

of bel 0800-1351 

14 januari 2022

Mondkapjes: waar en wanneer? 
 

 

Waar is het dragen van een  
mondkapje verplicht?

Waar is het dragen van een  
mondkapje geadviseerd?

Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter 
afstand te houden zoals in winkelstraten of 
parken. 
 
Op de werkvloer, bij verplaatsing of daar 
waar je geen 1,5 meter afstand kan houden. 

Mondkapjes in onderwijs

Mbo, hbo en universiteiten: verplicht bij 
verplaatsing en als je zit. 
 
Voortgezet onderwijs: verplicht bij 
verplaatsing. 
 
Primair onderwijs: geadviseerd voor 
leerlingen groep 6, 7, 8 bij verplaatsing. 
Verplicht voor medewerkers bij verplaatsing. 

• Gebruik geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes. Wegwerpmondkapjes, zoals verkrijgbaar in supermarkten en 
drogisterijen, worden geadviseerd. Hierbij krijgen medische mondkapjes (type II) de voorkeur.   

• Zorg dat je mondkapje je neus, mond en kin bedekt. Raak mondkapjes alleen aan met schone handen en gebruik 
deze maar 1 keer. 

In het openbaar vervoer, zoals in de trein, 
bus of op de veerboot, en bij de haltes, op 
de perrons en op het station. 
 
In het personenvervoer, zoals in de taxi of 
touringcar, vanaf 2 personen.  

 
In vliegtuigen en op vliegvelden. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals 
kappers en masseurs. 
 
In publieke binnenruimtes, zoals winkels 
en bibliotheken. 
 
Op sportlocaties vanaf 13 jaar, behalve 
tijdens het sporten.  

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Lucht

Figuur 7.20 Mondkapjes, waar verplicht en waar geadviseerd om ze te dragen, zoals bekendgemaakt op de 
persconferentie van 14 januari 2022.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2022/01/14/coronavirus-overzicht-regels-mondkapjes-vanaf-14-januari

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2022/01/14/coronavirus-overzicht-regels-mondkapjes-vanaf-14-januari
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Ondertussen heeft Van Dissel toegegeven dat de 
modellen die in december 2021 voor het kabinet de 
aanleiding waren om de lockdown in te voeren, waren 
gebaseerd op de meest pessimistische effecten van de 
deltavariant en niet op die van de omicronvariant.  

Commentaar. Voorzitter van het OMT en directeur van het 
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib) van het RIVM, Jaap 
van Dissel is in december 2021 voor de zoveelste keer  uit 
de bocht gevlogen. Het vorige kabinet heeft daardoor 
Nederland als enige land in Europa in een lockdown ge-
stort. Je kun je afvragen of m.n. de voorzitter van het OMT 
de wetenschappelijke literatuur wel bijhoudt. Mensen heb-
ben voor minder ernstige blunders het veld moeten rui-
men. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van zowel 
het OMT als het Cib van het RIVM, brokkelen steeds verder 
af.  Hoog tijd dat de nieuwe minister van VWS ingrijpt. 

Persconferentie van 25 januari 2022
[toegevoegd 26 januari 2022]

De persconferentie begon, anders dan bij de vorige, met 
uitleg van de afwegingen door minister van VWS Ernst 
Kuipers. Hij maakte gebruik van een videoscherm om 
duidelijk te maken dat er vrijwel geen personen in het 
ziekenhuis liggen die gevaccineerd zijn én een booster 
hebben gehad (fig. 7.21*). Daarna gaf premier Mark Rutte 
een uiteenzetting van de veranderingen die ingaan op 
woensdag 26 januari 2022 om 05.00 uur. De belangrijkste 
versoepelingen voor de komende zes weken zijn als volgt. 

- er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd  
 van 05.00 uur tot 22.00 uur
- houd overal 1,5 meter afstand
- ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar  
 per dag; ga maximaal 1x per dag op bezoek

- ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel   
 mensen zijn: doe dan een zelftest
- een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt:
 -  in en rond het openbaar vervoer 
 -  in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, 
  bioscopen en de horeca 
 - voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als u zit,  
  het mondkapje af kan
- overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand  
 te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te 
 dragen, ook buiten, bijv. in drukke winkelstraten
- in alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en
 bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht
- een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen
 vanaf 13 jaar in o.a. de horeca, theaters en concertzalen,  
 musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s 
 en casino’s; op sportlocaties geldt het corona-
 toegangsbewijs vanaf 18 jaar
- op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een 
 maximum van 1 bezoeker per 5 m2, tot maximaal 1.250
 personen per ruimte
- op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum 
 aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit  
 op 1,5 meter, dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit
- voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen  
 een maximum van 1.250 personen per ruimte.
- evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn  
 nog niet toegestaan
- grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers)  
 met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan
- het thuiswerkadvies is Werk thuis. Kan dat niet: houd 
 op het werk altijd 1,5 meter afstand

> Het quarantaineadvies 

Figuur 7.21 Grafische	voorstelling	van	de	verhoudingen	in	Nederland	en	in	het	ziekenhuis	van	personen	die	zijn	gevac-
cineerd en een booster hebben gehad (groen), met alleen de basisvaccinatie (paars) en niet (volledig) gevaccineerden 
(blauw). Er zijn nauwelijks patiënten in het ziekenhuis opgenomen die zijn gevaccineerd en een booster hebben gehad. *
Bron: Presentatie van de minister van VWS Ernst Kuipers bij de persconferentie 25 januari 2022 op basis van gegevens van het RIVM

* zie ook Bijlage 25 waarin aannemelijk wordt gemaakt dat fig. 7.19 niet klopt
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Het quarantaineadvies verandert: 

Je hoeft niet meer in quarantaine na contact met een 
positief getest persoon als je geen klachten hebt
EN een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, 
het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat; 
OF een mbo- of ho-student onder de 18 jaar bent; 
OF in overleg met je werkgever hebt afgestemd dat je een 
werknemer in een essentieel bedrijfsproces bent en dat je 
voldoet aan de voorwaarden 
OF langer dan een week geleden een boosterprik hebt 
gehad 
OF korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor iedereen met klachten blijft gelden:

- blijf thuis en doe direct een zelftest
- bij een positieve uitslag van de zelftest laat je je zo snel 
 mogelijk testen bij de GGD
- bij een positieve uitslag van de zelftest ga je thuis in  
 isolatie

In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen 
en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste 
contact met iemand met corona.

Zie ook fig. 7.20 met een samenvatting van de 
maatregelen. 

Commentaar. In grote lijnen zijn de versoepelingen redelijk 
en een duidelijke verbetering t.o.v. de doorgeschoten 
lockdown die tot nu toe gold. De algemene sluitingstijd 
van 22.00 uur is arbitrair en voor theaters niet werkbaar 
omdat ze ook maar 1/3 van de stoelen mogen gebruiken. 
Het verplichte coronatoegangsbewijs (ctb) is echter niet zo 
logisch. De controle was eerder erg slordig en het ctb is ook 
geldig zonder boosterprik. Juist de boosterprik is effectief 
in het voorkomen van ziekenhuisopname, veel effectiever 
dan alleen de basisvaccinatie (zie fig. 7.19). Het ctb is dus 
een wassen neus nu de omicronvariant dominant is. Per 8 
februari 2022 wordt de geldigheid van het ctb beperkt (zie 
kader) waarbij de regels voor personen onder de 18 jaar 
per land kunnen verschillen. De ingangsdatum is overigens 
twee keer veranderd, was eerst 1 februari 2022 en daarna 
4 februari 2022.

Quarantaine en isolatie: wat is het verschil?
[toegevoegd 27 januari 2022]

Voor beide geldt dat je thuis blijft en geen bezoek 
ontvangt.  Of je dit isolatie of quarantaine noemt, 
hangt af van of jezelf positief bent getest of alleen 
maar in contact bent geweest met iemand met corona 
of een positieve test.

Als je positief bent getest, ga je in isolatie. Je blijft dan 
in je eigen kamer en verlaat deze zo min mogelijk. 
Probeer je huisgenoten zoveel mogelijk te mijden. 

Als je in contact bent geweest met iemand met corona 
(dus met een positieve test), dan ga je in quarantaine. 
Maar vanaf 26 januari 2022 hoeft dat niet meer als je 
geen klachten hebt en o.a. onder de 18 bent of langer 
dan een week geleden een boosterprik hebt gehad 
(zie links).

Voor meer informatie over hoe lang je in isolatie of 
quarantaine moet blijven en wanneer je (weer) moet 
worden getest: zie de website van het RIVM
of van de rijksoverheid.

Geldigheid coronatoegangsbewijs ("QR-code") 
per 8 februari 2022*
[toegevoegd 26 januari 2022]

De geldigheid van het coronatoegangsbewijs wordt 
aangepast. Daarmee worden de richtlijnen gelijk-
getrokken met de rest van Europa.
- na de eerste (twee) prikken :  9 maanden
- na de boosterprik :  onbeperkt
- herstel na corona :  6 maanden
*  voor <18 jaar kan de ingangsdatum later zijn en per land verschillen; 
 was eerst 1 en 4 februari 2022

[toegevoegd 3 februari  2022]
Het 3G-beleid voor een ctb (geldig na vaccinatie, hersteld 
zijn van corona of een negatieve PCR-test) gijzelt het 
testen door GGD's terwijl dit laatste met het grote aantal 
besmettingen en de geringe consequenties van een 
positieve test een kostbare en zinloze exercitie begint te 
worden.

Situatie op 4 februari 2022
[toegevoegd 4 februari  2022]

Ondanks de toename van het aantal positief geteste 
mensen per dag, zet de daling in de ziekenhuisopnames, 
waaronder die op de IC's, langzaam door. Op 4 februari 
2022 liggen er 214 covid-19-patiënten op de IC's en 1.152 
op verpleegafdelingen. Maar 25-33% van de  patiënten in 
ziekenhuizen "met covid-19" liggen om een andere reden 
in het ziekenhuis en is de positieve test door routinematig 
testen een bijkomende bevinding. Voor de verpleging 
maakt dit geen verschil maar wel voor de inschatting van 
de ernst van de pandemie in de maatschappij. 

Persconferentie van 15 februari 2022
[toegevoegd 16 februari 2022]

De persconferentie van 15 februari 2022 week af van 
eerdere omdat alleen de minister van VWS, in dit geval 
Ernst Kuipers, aanwezig was. Ondanks het nog hoge 
aantal mensen dat dagelijks positief wordt getest, 
blijft het aantal ziekenhuis/IC-opnames laag. Dit biedt 
ruimte voor belangrijke versoepelingen, deze worden 
in drie stappen ingevoerd.
Stap 1: per direct
Stap 2: m.i.v. vrijdag 18 februari 2022
Stap 3: m.i.v. vrijdag 25 februari 2022

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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Figuur 7.22 Vanaf woensdag 26 januari 2022 
mag bijna alles weer open tot 22.00 uur, met 
voorwaarden. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/documenten/publicaties/2022/01/25/samenvat-
ting-in-beeld

Stap 1: per direct
-  je mag thuis meer dan 4 mensen uitnodigen
-  advies: werk de helft van de tijd op kantoor
Stap 2: m.i.v. vrijdag 18 februari 2022
-  alles mag open tot 1 uur ’s nachts, bijv. restaurants,
 cafés en bioscopen; 
 op plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet 
 laten zien, hoef je:
  - geen mondkapje op
  - geen vaste zitplaats te hebben
  - geen 1,5 meter afstand te houden
  bijv. in een café, in de bioscoop of in het theater
- op plekken waar meer dan 500 mensen zijn, moet je:
  - een mondkapje op
  - een vaste zitplaats hebben
  bijv. bij een concert
-  nieuwe regel voor isolatie:
 als je een positieve coronatest hebt, moet je:
 - 5 dagen binnen blijven.
 - wachten tot je 24 uur geen klachten meer hebt
Stap 3: m.i.v. vrijdag 25 februari 2022
- de normale openingstijden mogen weer
- je hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien
- je hoeft meestal geen mondkapje meer op
 bijv. in een winkel, café of theater
- je moet wel een mondkapje op in het openbaar 
 vervoer en op het vliegveld

- een vaste zitplaats hoeft niet
- 1,5 meter afstand houden hoeft niet
- je moet een negatieve test laten zien op plekken 
 binnen waar meer dan 500 mensen zijn en als je   
 geen vaste zitplaats hebt
- voor beurzen en congressen geldt deze regel niet
- de regels van stap 3 zijn plannen van de regering 
 waarmee de Tweede Kamer nog akkoord moet gaan

Dan volgt nog een herinnering: 
-  het coronavirus is niet weg
- mensen worden nog steeds ziek
Vergeet daarom niet: 
- was vaak je handen
-  hoest en nies in uw elleboog
- geef niemand een hand
- bij klachten: 
 - blijf thuis en laat je testen bij de GGD
 -  doe een zelftest als je op bezoek gaat, ook als je een  
  coronavaccinatie hebt gehad
 -  zorg af en toe voor frisse lucht in huis,  zeker als er  
  mensen op bezoek zijn geweest
- houd op drukke plekken afstand en draag een 
 mondkapje
Voor meer informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-15-februari-2022-in-eenvoudige-taal

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-15-februari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-15-februari-2022-in-eenvoudige-taal
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Onderzoeksraad voor Veiligheid
[toegevoegd 16 februari 2022]

Op 16 februari 2020 heeft de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) haar eerste rapport gepubliceerd over 
de aanpak tot september 2020 door de overheid van 
de coronacrisis. 
Het rapport is kritisch over het gevoerde beleid. 
Nederland was totaal niet voorbereid op een crisis van 
deze omvang.  
Het beleid werd gekenmerkt door versnippering, 
onwetendheid, paniekreacties, onvoldoende kennis 
van wetenschappelijke publicaties en ondermijning 
van het vertrouwen in het beleid door onbegrijpelijke 
uitspraken van o.a. de voorzitter van het OMT, Jaap van 
Dissel. Ook werd bewust essentiële informatie voor de 
bevolking en parlement verdraaid of achtergehouden.
 
Commentaar.  Het ministerie van VWS heeft adviezen van 
het OMT "aangepast", m.i. een doodzonde bij adviezen van 
een onafhankelijk OMT. De voorzitter van het OMT, Jaap 
van Dissel, had hier krachtig tegen moeten protesteren. 
Niets wijst erop dat hij dit heeft gedaan terwijl hij eerder 
wel in het openbaar maandenlang pruttelde tegen het 
gebruik van mondkapjes. Minstens zo treurig is dat de 
nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, de aanpassingen 
afdoet als "een hoogst noodzakelijke vertaalslag naar de 
praktijk". 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis

Advies Gezondheidsraad tweede boosterprik
[toegevoegd 18 februari 2022]

De Gezondheidsraad heeft op 18 februari 2022 het 
kabinet geadviseerd om 70-plussers, bewoners van 
verpleeghuizen en volwassenen met een immuun-
stoornis of het syndroom van Down in aanmerking te 
laten komen voor een tweede boosterprik. 
Zij krijgen vanaf 26 februari 2022 een uitnodiging 
voor deze tweede boosterprik waarbij er  minstens 
3 maanden moeten zitten tussen deze en de vorige 
boosterprik. 

Coronamaatregelen vervallen
[toegevoegd 23 maart 2022]

Met ingang van 23 maart 2022 zijn alle maatregelen 
tegen corona vervallen. Het gaat dan vooral nog om 
het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer 
en toegangscontroles bij grote evenementen. Alleen 
op  luchthavens en in vliegtuigen zijn mondkapjes nog 
verplicht. 
Op 23 maart 2022 waren er over de dag ervoor nog 
42.835 positieve testen gemeld, 1.869 opnames op 
verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en 158 op de 
IC's. 

Situatie in Nederland op 5 mei 2022
[toegevoegd 5 mei 2022]

Tussen 23 en 29 april 2022 zijn gemiddeld 53 mensen 
per dag opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen 
nu 642 mensen met covid-19 op verpleegafdelingen in 
het ziekenhuizen. 

Tussen 24 en 30 april 2022 zijn gemiddeld 5 mensen 
per dag opgenomen op een IC. In totaal liggen nu 49 
mensen met COVID-19 op een IC.

Met rioolwateronderzoek in heel Nederland houdt
het RIVM zicht op de ontwikkeling van het coronavirus.
Fig. 7.23 toont het gemiddeld aantal coronavirus-
deeltjes per 100.000 inwoners per dag. Op 1 mei 2022 
waren er gemiddeld 325 (x 100 miljard) virusdeeltjes 
gemeten in de rioolwaterzuiverings-installaties.
* https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Commentaar. In Nederland is er nog steeds een afname 
van het aantal personen dat dagelijks op een verpleeg- 
of IC-afdeling van een ziekenhuis wordt opgenomen.  
Het rioolwateronderzoek geeft aan dat het aantal 
virusdeeltjes in de bevolking op dit moment constant is.

Figuur 7.23 Gemiddeld aantal coronavirusdeeltjes 
per 100.000 inwoners per dag. Op 1 mei 2022 zijn er 
gemiddeld 325 (x 100 miljard) virusdeeltjes gemeten in 
de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis
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Situatie in Nederland op 13 mei 2022
[toegevoegd 11-13 mei 2022]

Fig. 7.24 laat het aantal per dag gemelde nieuwe 
gevallen in Nederland van covid-19 zien van oktober 
2022 t/m 12 mei 2022.  Op 12 mei 2022 waren dit er 
369. 

Tussen 2 en 8 mei 2022 werden er gemiddeld drie 
mensen per dag opgenomen op een IC en lagen er in 
totaal 42 met covid-19 op een IC (RIVM, 13 mei 2022).

Commentaar. De getallen hebben betrekking op het 
aantal gemelde gevallen van covid-19. Het werkelijke 
aantal covid-19-gevallen is hoger omdat veel mensen die 
wegens (milde) klachten een zelftest doen en positief 
blijken te zijn, dit nergens melden. De meesten gaan 
alleen een aantal dagen min of meer in isolatie maar 
hebben geen medische hulp nodig. 
De enige getallen die relevant zijn, zijn de aantallen 
opnames op verpleeg- en IC-afdelingen van ziekenhuizen 
en die zijn laag, zeker als we in aanmerking nemen dat 
alle beperkende maatregelen zijn vervallen.

Figuur 7.24  Aantal gemelde nieuwe gevallen per dag van covid-19 vanaf oktober 2022 t/m 12 mei 2022. Op 12 mei 
2022 waren dit er 369. 
bron: Johns Hopkins University & Medicine | JHU CSSE COVID-19 Data

Figuur 7.25  Door het RIVM gevonden varianten van SARS-CoV-2 in de weken van 28 maart t/m 8 mei 2022.  
bron: RIVM (22 mei 2022; gemodificeerd)

SARS-CoV-2-varianten in Nederland van 28 maart 
t/m 8 mei 2022
[toegevoegd 22 mei 2022]

Fig. 7.25 laat het aantal varianten van SARS-CoV-2 
zien dat van 28 maart t/m 8 mei 2022 in Nederland 
is gevonden. Het zijn vrijwel allemaal varianten 
van omicron, vooral BA.2.  Deze laatste is in deze 
periode meer dan gehalveerd terwijl er een geringe 
en langzame toename is van eerst BA.4, gevolgd door 
BA.5. 

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de omicron-
varianten BA.4 en BA.5 gevaarlijker zijn dan de nu nog 
dominante BA.2. Ze hebben waarschijnlijk evenmin 
een nadelig effect op de bescherming door vaccinaties.  
Ze lijken wel iets besmettelijker te zijn, waarschijnlijk 
de reden dat ze geleidelijk BA.2 verdringen.  

Commentaar. Het is niet uitgesloten dat deze of nieuwere 
varianten in het najaar zullen leiden tot meer ziekenhuis-
opnames, enerzijds door de weersomstandigheden en 
anderzijds door de afnemende bescherming van vaccinaties 
tegen besmettingen en (milde) ziekte. 

https://coronavirus.jhu.edu/region/netherlands
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Belediging en bedreiging van wetenschappers
[toegevoegd 4-5 juni 2022]

Er is onrust ontstaan onder een aantal Nederlandse 
wetenschappers door negatieve berichten over henzelf 
en/of hun collegas die zich hebben beziggehouden 
met de corona-epidemie. Vooral de beschuldiging in de 
Tweede Kamer door een parlementariër aan het adres 
van de voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel, dat hij 
corrupt zou zijn, heeft veel ophef veroorzaakt. 

Commentaar.  Bovengenoemde beschuldiging aan het 
adres van Jaap van Dissel is niet onderbouwd met feiten, 
raakt kant noch wal en is een misselijkmakende domme 
uiting van intolerantie.  Verschillen van mening zijn - zoals 
zo vaak - onmiddellijk omgezet in agressieve persoonlijke 
aanvallen.  Hoe abject de genoemde beschuldigingen ook 
zijn - en daar is m.i. geen discussie over mogelijk - ze zijn 
waarschijnlijk terug te voeren op een aantal feiten. 
1. Veel wetenschappers, waaronder leden van het OMT, 
 zijn vaak verschenen in de vele dagelijkse populaire  
 talkshows van de publieke omroepen en commerciële  
 tv-zenders zoals Jinek, Beau en Op1. Dergelijke 
 optredens leken vaak voort te komen uit ijdelheid 
 of carrièredrang van de wetenschappers in combinatie  
 met sensatiezucht van de omroepen, een cynische   
 win-win-situatie. Daarbij werden vaak uitspraken 
 gedaan die wetenschappelijk niet klopten, verkeerde 
 verwachtingen wekten of gebaseerd waren op 
 kortzichtig eigenbelang. Zie voor voorbeelden   
 hoofdstuk 10 Bijlage 2.

2. Politici hebben dezelfde fouten gemaakt.    
 Voorbeelden zijn de premier en de verschillende 
 ministers van VWS (zie hoofdstuk 10 Bijlage 2).
3. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de
 personen die bij de punten 1 en 2 waren betrokken,  
 dit hebben gedaan om anderen bewust te   
 beschadigen of benadelen, laat staan dat er sprake zou  
 zijn van corruptie. 
 Bij de adviezen over het gebruik van mondkapjes was 
 er echter sprake van bewuste misleiding onder het 
 mom onrust onder de bevolking te voorkomen,   
 letterlijk en figuurlijk een dooddoener. De gevolgen 
 waren onnodige besmettingen onder het personeel en
  bewoners van verpleeghuizen met alle gevolgen   
 van dien zoals o.a. ziekte en sterfte van bewoners.

Maar ook personen met de beste intenties kunnen   
fouten maken die niet anders kunnen worden gezien als 
incompetentie en/of arrogantie. 
Incompetent functioneren is de betrokken personen wel 
degelijk aan te rekenen en zou gevolgen moeten hebben 
zoals in de gehele maatschappij geldt: degradatie, 
overplaatsing, ontslag of mogelijk zelfs rechtsvervolging 
wegens dood door schuld. Het resultaat van dit alles is 
helaas dat een groot deel van de bevolking de overheid 
en haar instituties, al dan niet terecht, niet meer 
vertrouwt. 

Situatie in Nederland op 25 juni 2022
[toegevoegd 25 juni 2022]

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat tussen 14 en 
20 juni 2022 er gemiddeld 4 mensen per dag zijn 
opgenomen op een IC. Er liggen nu 27 mensen met 
covid-19 op een IC.
Tussen 13 en 19 juni  2022 zijn er gemiddeld 55 
mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen.  
Er liggen nu 566 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling van een ziekenhuis.

Commentaar. Er is een langzame toename van het 
aantal mensen dat met SARS-CoV-2 wordt besmet. Ook 
uit de gegevens van rioolwateronderzoek blijkt dat er 
meer virus circuleert in de bevolking. Desondanks blijft 
het aantal mensen op de IC's laag maar er is wel een 
toename van het aantal opnames op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen.  Dit alles ondanks dat er al geruime tijd 
geen beperkende maatregelen meer zijn en de vakanties 
zijn begonnen. 
Het is aannemelijk dat de langzame afname van de 
effectiviteit van de vaccinaties een rol speelt bij de 
toename van het virus. 
Ondanks de wereldwijd grote aantallen besmettingen 
met omicron zijn er tot nu toe na de varianten BA.4 en 
BA.5 geen nieuwe (bedreigende) varianten ontdekt.

Het vaakst wordt nu omicronvariant BA.5 (401) gevonden, 
gevolgd door BA.2 (295), BA.4 (109), BA.2.12.1 (69) en 
BA.1 (1). De aantallen in week 6-12 juni 2022 staan tussen 
haakjes.  Andere varianten zijn niet gevonden. 

Hoewel de omicronvarianten BA.4 en BA.5 zich niet 
duidelijk heel anders gedragen dan eerdere varianten, 
zijn ze bij de infecties wel dominant aan het worden. De 
reden is o.a. dat de weerstand tegen (her)besmetting en 
(milde) ziekte door BA.4 en BA.5 afneemt. 
Waarschijnlijk zijn éen of meer herhaalprikken met aan 
de omicronvarianten BA.4 en BA.5 aangepaste vaccins in 
het najaar nodig, in ieder geval voor de risicogroepen (zie 
bij Vaccins p.99), voor mensen met essentiële beroepen 
en voor wie wil. Tegen die tijd zijn de aangepaste vaccins 
van Moderna en Pfizer/BioNTech hopelijk voldoende 
beschikbaar en ingekocht en kunnen de prikken ook vlot 
worden gegeven door o.a. de GGD's.    

> Situatie in Nederland op 13 juli 2022
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Situatie in Nederland op 13 juli 2022
[toegevoegd 13 juli 2022]

Tabel 7.2 laat in percentages zien hoe vaak een (sub)
variant in Nederland is gevonden in de week vanaf  20 
26 juni en vanaf 27 juni 2022. Het aandeel van vooral 
BA.5 en in mindere mate BA.4 nemen toe ten koste van 
andere varianten.  
Van 2-8 juli 2022 zijn gemiddeld 5 mensen per dag 
opgenomen op een IC-afdeling, in totaal liggen 47 
mensen met covid-19 op de IC. 
Van 1-7 juli 2022 zijn gemiddeld 89 mensen per dag 
opgenomen op een verpleegafdeling, in totaal liggen 
961 mensen met covid-19 op een verpleegafdeling. 

Commentaar. Er is een geringe stijging van het aantal 
mensen dat op een IC of verpleegafdeling van een 
ziekenhuis wordt opgenomen. Driekwart van de 
gevonden omicronvarianten betreft BA.5. Deze zal de 
komende weken geleidelijk de eerdere omicronvarianten 
verder verdringen. 
De kans op besmetting met BA.5 is groter dan met 
eerdere varianten, waarschijnlijk omdat vaccinatie en/of 
eerdere infectie geen neutraliserende antistoffen tegen 
BA.4 en BA.5 geven.   
Mensen worden over het algemeen niet ernstig ziek 
door BA.5, waarschijnlijk omdat de weerstand door 
T-lymfocyten intact blijft. Dit geldt helaas minder of niet 
voor mensen met bijkomende ernstige ziekten.  

Omicron-subvariant BA.2.75 is nu ook gevonden in 
Nederland (RIVM 13 juli 2022) in een monster van 26 
juni 2022. Terwijl BA.2.75 in India omicronvariant BA.2 
verdringt, is het de vraag of hij in Nederland BA.5 kan 
verdringen. Maar ook al zou dat het geval zijn, dan nog is 
er op dit moment geen reden tot bezorgdheid.

Situatie in Nederland op 22 juli 2022
[toegevoegd 22 juli 2022]

Van 11-17 juli 2022 zijn gemiddeld 6 mensen per dag 
opgenomen op een IC-afdeling, in totaal liggen 38 
mensen met covid-19 op de IC. 
Van 10-16 juli 2022 zijn gemiddeld 114 mensen 
per dag opgenomen op een verpleegafdeling, in 
totaal liggen 1.087 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling. 

Fig. 7.26 toont de resultaten van rioolwateronderzoek 
door het RIVM in heel Nederland.  Het gemiddeld 
aantal coronavirusdeeltjes per 100.000 inwoners 
per dag was op 18 juli 2022 gemiddeld 1.674 
(x 100 miljard) virusdeeltjes,  gemeten in de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De toename is 
marginaal en lijkt in juli 2022 stabiel. 

Commentaar. Het is niet bekend hoeveel mensen in 
Nederland dagelijks worden besmet met omicron omdat 
er geen centrale registratie meer is.  Om me heen 
hebben veel mensen een positieve zelftest (gehad), al 
dan niet n.a.v. (milde) klachten. Hierbij zijn ook veel 
herbesmettingen. De meeste positieve personen hebben 
geen of kortdurend milde klachten gehad, maar enkele 
zijn ook een aantal dagen flink ziek geweest met soms 
hoge koorts. 
Er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat omicron BA.2.75 
vaste voet aan de grond gaat krijgen. Bovendien is het 
zeer de vraag of dat ernstig zou zijn.

Tabel 7.2  Varianten van SARS-CoV-2 van 20-26  juni,  27 
juni-3 juli, 22-28 augustus en 5-11 september 2022 (laatste 
twee toegevoegd 26 september 2022).
bron: RIVM 

omicronvariant  percentage   
 20-26 jun  27 jun-3 jul    22-28 aug 5-11 sep

BA.5 74,0 79,3 92,9 91,5 
BA.4 10,0 11,2 6,1 7,8
BA.2.75 <0,1 0,1 0,4 0,6
BA.2.12.1 6,1 4,0 0,1 0,0
BA.2 9,9 5,4 0,3 0,1
overige 0,0 0,0 0,0 0,0

Figuur 7.26 Gemiddeld aantal coronavirusdeeltjes per 
100.000 inwoners/dag in rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties: op 18 juli 2022 waren dit er 1.674 (x 100 miljard). 
bron: RIVM 

Situatie in Nederland op 30 juli 2022
[toegevoegd 30 juli 2022]

Van 19-26 juli 2022 werden gemiddeld 6 mensen per 
dag opgenomen op een IC-afdeling, in totaal liggen 42 
mensen met covid-19 op de IC. 
Van 18-24 juli 2022 zijn gemiddeld 108 mensen 
per dag opgenomen op een verpleegafdeling, in 
totaal liggen 895 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling (bron: RIVM).

Herhaalprik tegen corona voor alle 12-plussers
[toegevoegd 30 juli 2022]

Op 29 juli 2022 schreef minister Kuipers van VWS 
aan de Tweede Kamer, n.a.v. het advies van het OMT-
Vaccinaties (OMT-V), dat iedereen van 12 jaar en ouder 
naar verwachting vanaf de tweede helft van september 
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een herhaalprik tegen corona kan krijgen.  Het OMT-V 
vindt de herhaalprik nodig om de bescherming tegen 
ernstige ziekte en sterfte op peil te houden.
Als eerste worden de mensen met een hoger medisch 
risico en zorgpersoneel met patiëntencontact 
uitgenodigd, daarna alle anderen van 12 jaar en 
ouder. Deze herhaalprik kan worden gehaald vanaf 
drie maanden na de laatste coronaprik of een 
doorgemaakte besmetting.  
Zie ook hoofdstuk 6 Vaccins over de aan omicron 
aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. 

Situatie in Nederland op 18 augustus 2022
[toegevoegd 28 augustus 2022]

Van 7-13 augustus 2022 werden gemiddeld 4 mensen 
per dag opgenomen op een IC-afdeling, in totaal liggen 
44 mensen met covid-19 op de IC. 
Van 6-12 augustus 2022 zijn gemiddeld 55 mensen 
per dag opgenomen op een verpleegafdeling, in 
totaal liggen 646 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling (bron: RIVM).

Situatie in Nederland op 31 augustus 2022
[toegevoegd 31 augustus 2022]

Van 20-26 augustus 2022 werden gemiddeld 3 mensen 
per dag opgenomen op een IC-afdeling. Op 30 augustus 
2022 liggen in totaal 31 mensen met covid-19 op de IC. 
Van 19-25 augustus 2022 werden gemiddeld 42 
mensen per dag opgenomen op een verpleegafdeling, 
in totaal liggen 480 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling (bron: RIVM).

Herhaalprikken vanaf 19 september 2022
[toegevoegd 20 september 2022]

Op 19 september 2022 is begonnen met herhaalprikken 
aan mensen met een hoger risico om ziek te worden en 
zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact.*
Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:
-  mensen vanaf 60 jaar
-  mensen vanaf 12 jaar t/m 59 jaar die jaarlijks   

 worden uitgenodigd voor de griepprik
- bewoners van zorginstellingen
- mensen met het syndroom van Down
Daarna kan iedereen van 12 jaar en ouder een 
herhaalprik halen mits:
- het minstens drie maanden na de laatste coronaprik  
 of coronabesmetting is 
- de basisserie (twee prikken met het vaccin van   
 Pfizer/BioNTech,	Moderna,	Novavax of AstraZeneca,  
 of éen prik met Janssen) van de coronavaccinatie  
 afgerond is 
De herhaalprik wordt gegeven met vernieuwde 
mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze 
beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, 
zoals de omicronvariant.   Zie ook hoofdstuk 6 Vaccins 
over de aan omicron aangepaste vaccins van Pfizer/
BioNTech en Moderna.

* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/
aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik#:~:text=Iedereen%20van%20
12%20jaar%20en,13%20september%202022%20een%20uitnodiging

Situatie in Nederland op 26 september 2022
[toegevoegd 26 september 2022]

Van 13-19 september 2022 werden gemiddeld 4 
mensen per dag opgenomen op een IC-afdeling. Op 
23 september 2022 liggen in totaal 28 mensen met 
covid-19 op de IC. 
Van 12-18 september 2022 werden gemiddeld 39 
mensen per dag opgenomen op een verpleegafdeling, 
in totaal liggen 471 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling.
Op 20 september 2022 was het gemiddeld aantal 
coronavirusdeeltjes in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
649 x 100 miljard per 100.000 inwoners.  Fig. 7.27 laat 
zien dat dit aantal sterk wisselt in de afgelopen twee 
jaar. Ondanks het loslaten van alle maatregelen is er 
geen trend van een toename (bron: RIVM).   

Commentaar. Het aantal ziekenhuisopnames is al maanden 
vrij stabiel op een laag niveau. Het aantal virusdeeltjes 
in rioolwater wisselt maar laat geen toename zien van 
circulerend coronavirus in de bevolking. 

Figuur 7.27  Gemiddeld aantal coronavirusdeeltjes per 100.000 inwoners per dag (x 100 miljard), gemeten in de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van 7 september 2020 tot 20 september 2022.
bron: RIVM 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik#:~:text=Iedereen%20van%2012%20jaar%20en,13%20september%202022%20een%20uitnodiging
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik#:~:text=Iedereen%20van%2012%20jaar%20en,13%20september%202022%20een%20uitnodiging
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik#:~:text=Iedereen%20van%2012%20jaar%20en,13%20september%202022%20een%20uitnodiging
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Situatie in Nederland op 28 september 2022
[toegevoegd 28 september 2022]

Het RIVM meldt dat in de periode van 19 t/m 25 
september 2022 het aantal aan de GGD gemelde 
personen met een positieve coronatest met 39% is 
gestegen. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg 
met 27%.

Van 17-23 september 2022 werden gemiddeld 3 
mensen per dag opgenomen op een IC-afdeling. Op 
23 september 2022 liggen in totaal 35 mensen met 
covid-19 op de IC. 
Van 16-22 september 2022 werden gemiddeld 36 
mensen per dag opgenomen op een verpleegafdeling, 
in totaal liggen 596 mensen met covid-19 op een 
verpleegafdeling. Volgens het RIVM is deze stijging vooral 
toe te schrijven aan ouderen die zich niet hebben laten 
vaccineren.

Op 22 september 2022 was het gemiddeld aantal 
coronavirusdeeltjes in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
875 x 100 miljard per 100.000 inwoners.  
bron: RIVM  

Commentaar. Het is normaal dat in het najaar virale 
luchtweginfecties toenemen. Meer mensen zullen zich 
dan laten testen om te weten of ze corona hebben. 
Niet elke positieve coronatest bewijst overigens dat 
klachten van verkoudheid of grieperigheid daadwerkelijk 
op corona berusten.  Ook mensen die om een andere 
reden dan corona in het ziekenhuis worden opgenomen 
en een positieve coronatest blijken te hebben, worden 
meegeteld.
Omdat het testen, en daarmee samenhangende 
meldingen, niet systematisch gebeurt maar afhangt van 
wat mensen zinvol vinden op dat moment, zeggen deze 
cijfers niet veel.

Het is overigens aannemelijk dat het aantal infecties met 
SARS-CoV-2 nu zal toenemen omdat de effectiviteit van 
de vaccinaties in het voorjaar en begin van de zomer  
langzaam aan het afnemen is, vooral bij 70-plussers.  De 
langzame stijging van het aantal opnames op verpleeg-
afdelingen van ziekenhuizen zonder toename van het 
aantal IC-opnames past hierbij.  
De herhaalprikken met aan omicron aangepaste vaccins 
zullen waarschijnlijk de langzame stijging van het aantal 
opnames op verpleegafdelingen van ziekenhuizen weer 
naar beneden doen ombuigen. 

Situatie in Nederland op 4 oktober 2022
[toegevoegd 4 oktober 2022]

Van 24-30 september 2022 werden gemiddeld 5 
mensen met covid-19 per dag opgenomen op een IC. 
Op 4 oktober 2022 liggen er in totaal 33 mensen met 
covid-19 op de IC. 
Van 23-29 september 2022 werden gemiddeld 82 
mensen per dag opgenomen op een verpleegafdeling. 

Tabel 7.3  Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in een 
week (gem.) op verpleegafdeling (VA) en IC; totaal aan-
tal op VA en IC (bezet); coronavirus in rioolwaterzuive-
ringsinstallaties (x 100 miljard per 100.000 inwoners).*

Op 4 oktober 2022 liggen er in totaal 840 mensen met 
covid-19 op een verpleegafdeling. 
Op 29 september 2022 was het gemiddeld aantal 
coronavirusdeeltjes in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
1.190 x 100 miljard per 100.000 inwoners.  
Zie tabel 7.3 voor een overzicht van het beloop.
bron: RIVM  

Commentaar. Het gemiddelde aantal opnames per dag 
in een ziekenhuis op een verpleegafdeling met covid-19, 
neemt langzaam toe.  Op de IC's is er geen relevante 
toename. De conclusie is dat er wel meer mensen door 
corona ziek worden maar dat het aantal ernstig zieken 
niet toeneemt. 
Vooral mensen boven de 60 jaar komen in het ziekenhuis 
terecht. Dit past bij de leeftijdsafhankelijke afname van 
de effectiviteit van vaccinaties na 3 maanden.  De nieuwe 
bivalente vaccins hadden niet later beschikbaar moeten 
komen. Maar om een maximale weerstand tegen de 
omicronvarianten op te wekken, is vrijwel zeker een 
tweede prik met het nieuwe bivalente vaccin nodig.        

Week t/m  VA  IC Rioolwater
 gem.  bezet    gem.   bezet 

16.09.2022 36
17.09.2022   3
22.09.2022 44 596    875
23.09.2022 82  3 35
24.09.2022   5
25.09.2022      960
28.09.2022  627  31
29.09.2022      1.190
30.09.2022 99  6
04.10.2022  840  33
07.10.2022 106
08.10.2022   6 
09.10.2022      1.870
12.10.2022  1.095  48
13.10.2022      1.681
14.10.2022 108
15.10.2022   8   
18.10.2022  1.182  52
23.10.2022      1.687
24.10.2022 82
25.10.2022   8
26.10.2022  1.093  59
01.11.2022      963
04.11.2022  850  36

* laatste aanvulling 05.11.2022
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Situatie in Nederland op 13 oktober 2022
[toegevoegd 13 oktober 2022]

Van 30 september tot 6 oktober 2022 werden 
gemiddeld 6 mensen met covid-19 per dag opgenomen 
op een IC. Op 12 oktober 2022 liggen er in totaal 48 
mensen met covid-19 op de IC. 
Van 30 september tot 6 oktober 2022 werden 
gemiddeld 99 mensen per dag opgenomen op een 
verpleegafdeling. Op 12 oktober 2022 liggen er in totaal 
1.095 mensen met covid-19 op een verpleegafdeling. 
Op 9 oktober 2022 was het gemiddeld aantal 
coronavirusdeeltjes in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
1.870 x 100 miljard per 100.000 inwoners. 

Commentaar. De conclusie is onveranderd dat er wel 
meer mensen door corona ziek zijn geworden maar dat 
het aantal ernstig zieken niet is toegenomen (zie verder). 
Op het corona-dashboard is vanaf 16 september 2022 
de coronathermometer te zien. Een paar dagen geleden 
werd door minister Ernst Kuipers de verwachting 
van 1 naar 2 verhoogd voor de periode 11-25 oktober 
2022.
De coronathermometer geeft de impact op de samen-
leving en de zorg door de ziektelast van het virus weer 

Figuur 7.28 A en B. Aantal 
mensen per 1.000.000 in 
die leeftijdsgroep die in een 
ziekenhuis zijn opgenomen 
van 12 september 2022 tot 9 
oktober 2022. 
A: verpleegafdeling 
B: IC
Bron: RIVM

B: IC

op een schaal van 1 tot 4. De coronathermometer 
is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de 
duiding hiervan door het RIVM. 
Fig.  7.28 toont het aantal mensen per 1.000.000 
personen in die leeftijdsgroep die op een verpleeg-
afdeling of IC van een ziekenhuis zijn opgenomen in de 
periode 12 september tot 9 oktober 2022. 

Commentaar. Het is duidelijk dat het aantal mensen 
van 70+  voor beide opnames het grootst is maar lijkt te 
stabiliseren. Alleen het aantal IC-opnames van 90+ nam 
nog toe, maar de vraag is hoe betrouwbaar dit getal is 
omdat het vrijwel zeker weinig personen betreft.
In tegenstelling tot wat diverse bronnen suggereren, 
wijzen de getallen m.i. nog niet op een echte golf.
De coronathermometer is behalve op getallen ook 
gebaseerd op de duiding hiervan door het RIVM. M.n. 
deze duiding door het RIVM - een instituut binnen 
het ministerie van VWS - beperkt m.i. de waarde van 
deze thermometer gezien het politieke gehalte van de 
"wetenschappelijke" uitspraken door het RIVM in het 
verleden.
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Situatie in Nederland op 27 oktober 2022
[toegevoegd 27 oktober 2022]

De situatie is al weken stabiel. De vaccinaties met de aan 
omicron aangepaste bivalente vaccins lopen redelijk: 
op 26 oktober 2022 had 42,4% van de mensen van 60 
jaar en ouder deze herhaalprik gehaald en 15,9% van 
mensen van 12 jaar en ouder.    

Opnames op verpleeg- en IC-afdelingen betreffen vooral 
personen van 70+ (fig. 7.29). De aantallen zijn laag en 
stabiel en lijken zelfs iets kleiner te worden.  

A: verpleegafdeling

B: IC

Figuur 7.29 A en B. Aantal 
mensen per 1.000.000 in die 
leeftijdsgroep die in een zie-
kenhuis zijn opgenomen van 
26 september tot 23 oktober 
2022. De stippellijn is voor 
alle leeftijden. 
A: verpleegafdeling 
B: IC
Bron: NICE via RIVM
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variant % V %* V
 3-9 okt 2022*    17-23 okt 2022* 

BA.5 91,8 -1,6 92,1 +0,2
BA.4.6 5,0 +0,9 2,3 -2,3
BA.4 0,3 -0,2 0,7 -0,1
BA.2.75 1,8 +0,7 4,3 +2,7
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 0,5 +0,1 0,4 -0,2
BA.1 0,0 0,0 0,0 0,0
alle andere 0,5 +0,1 0,2 -0,3

* toegevoegd resp 27 okt en 5 nov 2022

Tabel 7.4  Percentages van hoe vaak varianten van het 
coronavirus in Nederland zijn gevonden van 3-9 oktober en 
17-23 oktober 2022.  V: verschil met een meting daarvoor.
Bron: RIVM

Figuur 7.30.  Percentages van hoe vaak varianten van het coronavirus in Nederland zijn gevonden tussen 25 oktober 
2021 en 9 oktober 2022. Niet genoemde varianten werden slechts in een aantal procenten gevonden.   Bron: RIVM

Tabel 7.4 en fig. 7.30 laten zien dat omicron BA.5 de 
dominante variant is en BA.4.6 en BA.2.75 nauwelijks 
toenemen.  

Commentaar. Er zijn m.i. ook nu nog geen aanwijzingen dat 
er een nieuwe golf gaande is.  

[toegevoegd 5 november 2022]
Zie ook de geüpdatete getallen in tabel 7.3 en 7.4. De 
getallen zijn redelijk stabiel en er is geen trend van een 
toename van ziekenhuisopnamen. Het is m.i. daarom niet 
juist om van een golf te spreken.

Wat betekenen de verschillende standen van de 
coronathermometer?
[toegevoegd 13 oktober 2022; bron RIVM]

De verschillende standen geven een inschatting van de 
druk op samenleving en zorg. De basisadviezen en 
aanvullende coronaspecifieke adviezen gelden altijd en 
zijn: 
- was vaak uw handen
- hoest en nies in uw ellenboog
- bij klachten, blijf thuis en doe een test
- ga thuis in isolatie na een positieve (zelf)test
- zorg voor voldoende frisse lucht
- haal een vaccin, booster of herhaalprik 

1. Laag - De basisadviezen blijven gelden. Wanneer 
iedereen deze opvolgt, is te verwachten dat de impact 
op de samenleving en de druk op de zorg beperkt is.

2. Verhoogd - De basisadviezen blijven gelden. De 
impact op de samenleving en de zorg is verhoogd. 
Vooral kwetsbare groepen lopen meer risico.

3. Hoog - De basisadviezen blijven gelden. De impact 
op de samenleving en op de zorg neemt toe. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in hoger ziekteverzuim in meerdere 
sectoren.

4. Zeer hoog - De basisadviezen blijven gelden. De 
impact op de samenleving en op de zorg is zeer hoog. 
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Figuur 7.31.  Percentages van hoe vaak varianten van het coronavirus in Nederland zijn gevonden van 
8 november 2021 t/m 30 oktober 2022.    
Bron: RIVM, waarde 11 november 2022

variant % V %  V
 24-30 okt 2022*    31 okt-6 nov 2022**

BQ.1 23,3 +6,5 26,5 +2,3 
BF.7 23,5 -0,3 26,0 +2,6
BA.5 44,1 -7,2 35,4 -7,2
BA.4.6 3,8 +1,2 2,7 -1,0
BA.4 0,0 -0,5 0,1 +0,1
BA.2.75 4,0 -0,2 6,6 +2,1
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 0,5 +0,1 1,0 +0,7
BA.1 0,0 0,0 0,0 0,0
alle andere 0,8 +0,5 1,7 +0,4

* toegevoegd 12 nov 2022 en **24 nov 2022

Tabel 7.5  Percentages van hoe vaak varianten van het 
coronavirus in Nederland zijn gevonden van 24-30 oktober 
2022.  V: verschil met een meting daarvoor.
Bron: RIVM

Commentaar. In de laatste week van oktober 2022 
was er een sterke opkomst van BQ.1 en BF.7. Samen 
veroorzaakten ze bijna de helft van het aantal 
besmettingen wat suggereert dat ze besmettelijker 
zijn dan BA.5.  Desondanks is het aantal ziekenhuis/IC-
opnames de week erna verder gedaald. Dit betekent dat 
de ziekte door BQ.1 en BF.7 niet ernstiger is dan door 
BA.5 en eerdere varianten.
Het aantal virusdeeltjes in rioolwater was op 8 november 
2022 ook lager dan de meting ervoor. 

Situatie in Nederland op 24 november 2022
[toegevoegd 24 november 2022]

Op 22 november 2022 is de coronathermometer voor 
de verwachting voor 22 november tot 6 december 
2022 teruggegaan naar de stand 1. Dit betekent dat de 
invloed op de samenleving en de zorg door de ziekte-
last van het virus laag is (bron: RIVM).
Van 11-17 november 2022 was het gemiddelde aantal 
mensen per dag dat met covid-19 op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen werd opgenomen 50. Op 23 november 
2022 waren er 588 "gewone" bedden bezet door 
patiënten met covid-19.
Tussen 12-18 november 2022 werden er gemiddeld 2 
mensen met corona op IC's opgenomen. Op 23 november 
2022 waren 33 IC-bedden bezet door coronapatiënten, 
hetzelfde aantal als de week ervoor. 

De omicronvarianten BQ.1 en BF.7 veroorzaken nu meer 
dan de helft van het aantal besmettingen terwijl het 
aantal door BA.5 verder afneemt.  Er is een marginale 
toename van BA.275 en BA.2 (tabel 7.5).

Commentaar. Het is duidelijk dat de toename van BQ.1 
en BF.7 geen nadelige gevolgen heeft op het aantal 
ziekenhuisopnames. Mogelijk zitten we nu in de laatste 
fase van de pandemie. Als het aantal besmettingen verder 
daalt, neemt daarmee ook het risico op het ontstaan van 
gevaarlijke varianten af. 

Situatie in Nederland op 12 november 2022
[toegevoegd 12 november 2022]

De belangrijkste verandering t.o.v. de week hiervoor 
is dat de omicronvarianten BQ.1 en BF.7 snel zijn 
opgekomen (tabel 7.5 en fig. 7.31). In de laatste week 
van oktober 2022 veroorzaakten ze bijna de helft van 
de besmettingen. BA.5 verliest terrein en veroorzaakt 
nu 44,1% van de besmettingen, een week eerder 
was dat nog 92,1%.  De veranderingen bij de overige 
varianten zijn marginaal.  

Tussen 31 oktober en 6 november werden er 
gemiddeld 64 mensen met corona op verpleeg-
afdelingen opgenomen. Op 11 november 2022 waren  
692 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten, 38 
minder dan de week ervoor. 
Tussen 1 en 7 november 2022 werden er gemiddeld 4 
mensen per dag met covid-19 op IC's opgenomen. Op 
11 november 2022 waren 37 IC-bedden bezet door 
coronapatiënten, 3 minder dan een week eerder. 
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Situatie in Nederland op 3 december 2022
[toegevoegd 3 december 2022]

Van 18-24 november 2022 was het gemiddelde aantal 
mensen per dag dat met covid-19 op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen werd opgenomen 42. Op 30 november 
2022 waren er 609 "gewone" bedden bezet door 
patiënten met covid-19.
Tussen 19-25 november 2022 werden er gemiddeld 5 
mensen met corona op IC's opgenomen. Op 30 november 
2022 waren 32 IC-bedden bezet door coronapatiënten.

De omicronvarianten BQ.1 en BF.7 verdringen langzaam 
BA.5; deze drie samen veroorzaken bijna 90% van de  
besmettingen (tabel 7.6). De overige varianten spelen 
nauwelijks een rol. 

Het aantal virusdeeltjes in rioolwater is na oktober 
gehalveerd en ligt heel november 2022 rond de 1000 x 
100 miljard per 100.000 inwoners.

Commentaar. Ondanks dat het aantal virusdeeltjes in 
rioolwater in november 2022 geen verandering laat 
zien, neemt het aantal ziekenhuisopnames toch heel 
langzaam af. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een goede 
weerstand tegen coronavarianten in de bevolking dankzij 
de herhaalde vaccinaties. 

omicron- 7-13 nov 2022*           21-27 nov 2022**
variant % V    %             V 

BQ.1 37,0 +10,7 44,7 +2,8 
BF.7 17,2 -9,3 13,4 -1,4
BA.5 33,4 -2,9 27,1 -1,7
BA.4.6 3,3 +0,9 1,8 -0,2
BA.4 0,5 +0,4 0,3 -0,2
BA.2.75 4,8 -1,0 8,7 -0,2
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 1,6 +1,0 0,5 +0,2
BA.1 0,0 -0,1 0,0 0,0
alle andere 2,3 +0,5 3,5 +0,7

toegevoegd 3 dec 2022* en 14 dec 2022**

Tabel 7.6  Percentages van hoe vaak varianten van het
coronavirus in Nederland zijn gevonden van 7-13 
november 2022.  V: verschil met een meting daarvoor.
Bron: RIVM

Is de situatie in China een gevaar voor Nederland?
[toegevoegd 14 december 2022]

In China is er vanaf 27 oktober 2022 een vijfde golf 
van infecties met SARS-CoV-2.  In verschillende grote 
steden zijn strenge lockdowns die tot veel verzet van de 
bevolking hebben geleid. De meeste infecties worden 
veroorzaakt door de omicronvariant BF.7.
Diezelfde omicronvariant BF.7 heeft in Nederland geen 
ernstige problemen veroorzaakt. 
De grote problemen in China worden verklaard door de 
lagere immuniteit van de bevolking. Dit heeft een aantal 
oorzaken:
-  SARS-CoV-2 heeft minder gecirculeerd onder de 
 bevolking door het strenge zero-covid-beleid (zie   
 kader) met de vele lockdowns die er zijn geweest
-  de vaccins die in China worden gebruikt zijn minder  
 effectief en beschermen korter dan de in het westen  
 gebruikte vaccins
-  de vaccinatiegraad onder de bevolking is lager dan in  
 westerse landen en relatief weinig ouderen 
 hebben boosters gehad

Een kleine week geleden heeft China als reactie op de 
vele protesten onder de bevolking het zero-covid beleid 
losgelaten.

Commentaar. Je kunt verwachten dat in China door het 
recente loslaten van het zero-covid-beleid er in korte tijd 
veel nieuwe besmettingen zullen zijn. Dit kan vervelende 
gevolgen hebben voor de hele maatschappij waaronder 
de gezondheidszorg. Ook al zou de ziekte na besmetting 
meestal niet heel ernstig zijn, veel zieken tegelijk kan een 
land ontwrichten.   
Het is niet waarschijnlijk dat de situatie in China een 
nadelig effect zal hebben voor Nederland. Dit zou alleen 
anders uit kunnen pakken als er door het grote aantal 
besmettingen nieuwe gevaarlijke (omicron)varianten 
zouden ontstaan. Tot nu toe is dat evenwel niet gebeurd. 

Situatie in Nederland op 14 december 2022
[toegevoegd 14 december 2022]

Van 2-8 december 2022 was het gemiddelde aantal 
mensen per dag dat met covid-19 op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen werd opgenomen 54. Op 13 december 
2022 waren er 608 "gewone" bedden bezet door 
patiënten met covid-19.
Tussen 3-9 december 2022 werden er gemiddeld 4 
mensen met corona op IC's opgenomen. Op 13 december 
2022 waren 25 IC-bedden bezet door coronapatiënten.

Het aandeel van omicronvariant BQ.1 neemt nog steeds 
toe en is nu 44,7% en dat van BF.7 en BA.5 neemt 
langzaam af (tabel 7.6). De overige varianten spelen 
nauwelijks een rol. 

Het aantal virusdeeltjes in rioolwater ligt in de eerste 
week van december 2022 iets boven de 1000 x 100 
miljard per 100.000 inwoners en is dus vrij constant.

Zero-covid-beleid
[toegevoegd 15 december 2022]

China voert al ruim 2 jaar een zero-covid-beleid. Als 
ergens een besmetting met SARS-CoV-2 wordt vast-
gesteld, moet iedereen in de regio/stad thuisblijven 
op straffe van een boete of de cel. Niemand mag het 
gebied in of uit. De overheid levert voedselpakketten af 
voor de deur. Na een bepaalde periode worden alle 
bewoners getest. Zelfs bij één positieve test op het 
virus, begint alles opnieuw.
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Situatie in Nederland op 3 januari 2023 
[toegevoegd 3 januari 2023]

Van 19-25 december 2022 was het gemiddelde aantal 
mensen per dag dat met covid-19 op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen werd opgenomen 80. Op 30 december 
2022 waren er 900 "gewone" bedden bezet door 
patiënten met covid-19.
Tussen 20-26 december 2022 werden er gemiddeld 7 
mensen met corona op IC's opgenomen. Op 30 december 
2022 waren 44 IC-bedden bezet door coronapatiënten, 8 
minder dan de waarde ervoor.
Het aandeel van omicronvariant BQ.1 neemt nog steeds 
toe en is in de tweede week van december 54,2% en 
dat van BF.7 en BA.5 neemt langzaam af. Het aandeel 
van BA.2.75 neemt nu weer iets toe en was 12,6%. De 
overige varianten spelen nauwelijks een rol. 
Het aantal virusdeeltjes in rioolwater is op 26 december 
2022 2.206 x 100 miljard per 100.000 inwoners en is 
iets afgenomen t.o.v. de vorige meting.

Omicron XXB.1.5 
[toegevoegd 10 januari 2023

Omicronvariant XXB.1.5 stamt af van variant XXB (zie 
hoofdstuk 6 Mutaties).  
XXB.1.5 werd eind 2022 ontdekt door een mutatie in 
een aminozuur van het spike-eiwit, F486P (Ser486Pro 
substitutie). 615,616  Door deze mutatie bindt het virus 
beter aan de humane ACE2-receptor zonder afname 
van de mogelijkheid antistoffen te ontwijken. 
XXB1.5 is vooral gevonden in de VS en verspreidt 
zich daar snel. Vooralsnog  is het  effect op het aantal 
infecties en ziekenhuisopnames gering, waarschijnlijk 
door de opgebouwde weerstand van kwetsbare 
personen door vaccinaties en boosters.
In Nederland werd XBB1.5 voor het eerst gezien in 
november 2022. Op 9 januari 2023 was hij in totaal bij 
36 van de 147.940 (0,002%) onderzochte monsters 
vastgesteld.* 
* RIVM 10 januari 2023

Commentaar. Het is te verwachten dat XBB1.5 zich 
ook in Nederland zal gaan verspreiden maar omdat de 
opgebouwde weerstand in de bevolking hier minstens zo 
goed is als in de VS, zal het effect op het aantal infecties 
en ziekenhuis/IC-opnames gering zijn.

Situatie in Nederland op 25 januari 2023 
[toegevoegd 25 januari 2023]

Van 13-19 januari 2023 was het gemiddelde aantal 
mensen per dag dat met covid-19 op verpleegafdelingen 
van ziekenhuizen werd opgenomen 43. Op 24 januari 
2023 waren er 452 "gewone" bedden bezet door 
patiënten met covid-19. Dat is 32 minder dan de vorige 
waarde.
Tussen 14 en 20 januari 2023 werden er gemiddeld 3 
mensen met corona op IC's opgenomen. Op 24 januari 
2023 waren 29 IC-bedden bezet door coronapatiënten, 
éen meer dan de waarde ervoor.

Het aandeel van omicronvariant BQ.1 neemt nog steeds 
langzaam toe en is in de periode 2 t/m 8 januari 2023 
56,7% en dat van BF.7 en BA.5 neemt langzaam af. Het 
aandeel van BA.2.75 neemt nog iets toe (19,6%). Variant 
XBB is merkbaar geworden, neemt langzaam toe en is 
6,4%.
Het aantal virusdeeltjes in rioolwater op 19 januari 2023 
is 457 x 100 miljard per 100.000 inwoners en is iets 
afgenomen t.o.v. de vorige meting. Dat is ook aanzienlijk 
minder dan op 3 januari 2023.

Commentaar.  Het aantal infecties met SARS-CoV-2 is nog 
steeds hoog en zorgt voor veel zieken. Dit heeft echter 
nauwelijks effect op het aantal ziekenhuisopnames.  
Naast covid-19 komt er ook veel griep voor en infecties 
met RSV (respiratoir syncytieel virus).

Tabel 7.7 laat de gevonden varianten zien in de periode 
16 t/m 22 januari 2023. BQ.1 neemt nu ook af terwijl 
XBB verder toeneemt.
 
Oversterfte
[toegevoegd 25 januari 2023]

In 2022 overleden 170.000 mensen in Nederland, 
14.500 (9,3%) meer dan verwacht. Dit was het geval in 
elke leeftijdsgroep. Vooral in de GGD-regio's Flevoland, 
Drenthe en Hollands-Noorden
Opmerkelijk is dat er geen oversterfte was in het eerste 
kwartaal van 2022. De oversterfte nam daarna toe toen 
er ook een griepgolf was. Sinds half december 2022 is 
er weer een griepepidemie. De oversterfte was met 13% 
het hoogste onder mensen jonger dan 50.  Als verklaring 
voor de oversterfte  wordt gedacht aan uitgestelde zorg 
bij kwetsbare mensen die langdurige zorg krijgen. 
* CBS |  www.cbs.nl

omicron- 16-22 jan 2023*           21-27 nov 2022**
variant % V    %             V 

XBB 14,2 +3,1   
BQ.1 48,5 -5,9 44,7 +2,8 
BF.7 2,6 -0,1 13,4 -1,4
BA.5 8,2 -0,2 27,1 -1,7
BA.4.6 0,8 +0,7 1,8 -0,2
BA.4 0,0 -0,1 0,3 -0,2
BA.2.75 21,1 +0,3 8,7 -0,2
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 0,0 0,4 0,5 +0,2
BA.1 0,0 -0,0 0,0 0,0
alle andere 4,5 +2,5 3,5 +0,7

toegevoegd 15 februari 2023

Tabel 7.7  Percentages van hoe vaak varianten van het
coronavirus in Nederland zijn gevonden over de periode 
16 t/m 22 januari 2023. V: verschil met meting er voor.
Bron: RIVM
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Situatie in Nederland op 15 februari 2023 
[toegevoegd 15 februari 2023]

Het aantal mensen dat covid-19 krijgt, is nog steeds 
aan de hoge kant, vaak voor de zoveelste keer.  Het 
leidt tot veel ziekteverzuim maar nauwelijks tot 
ziekenhuisopnames. Op 14 februari 2023 waren er 428 
mensen voor covid-19 in ziekenhuizen opgenomen 
waarvan 15 op IC's.  Driekwart betrof 70-plussers.

Het reproductiegetal op 27 januari 2023 was 1,06 wat 
aangeeft dat het aantal infecties met SARS-CoV-2 iets 
toeneemt. 

Bijna de helft van de infecties is nu door omicronvariant 
BQ.1 terwijl er verder een toename is van BA.2.75.  
Ruim 14% van de infecties is nu door variant XBB die 
eerder nauwelijks nog in Nederland voorkwam.  Een 
duidelijke afname is te zien bij varianten BF.7 en BA.5 
(zie tabel 7.7).  

Commentaar. Zoals in hoofdstuk 6 werd aangegeven, is 
variant XBB  bekend vanaf oktober 2022. In veel landen 
in Azië was er toen een sterke toename van deze variant. 
Het aantal ernstige ziektegevallen bleef laag. Nu XBB ook 
in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen, zien 
we hier hetzelfde beeld.  De impact van de verschuivingen 
in de relatieve bijdrage bij infecties van de diverse 
varianten is overigens tot nu toe nihil. 

Fig.  7.32 laat de inschatting zien van het RIVM van het 
aandeel van de varianten van SARS-CoV-2 in Nederland. 
De verwachting is dat het aandeel van omicronvariant 
XBB zal toenemen en van BQ.1 afnemen.  De nieuwere 
omicronvarianten XBF en XBD worden nog nauwelijks 
gevonden maar dat zal een kwestie van tijd zijn. 

D. Tijdpad en communicatie
Samenvattend, is er sprake van een nieuwe fase in 
de covid-19-pandemie door opgebouwde afweer na 
vaccinatie en/of infectie en een gemiddeld genomen 
mild verloop van infecties, waardoor covid-19-specifieke 
maatregelen kunnen vervallen. Van belang is dat een 
beoogde ingangsdatum wordt afgesproken die ruimte 
biedt voor afstemming met betrokken partijen. Ook is 
er de noodzaak om de generieke adviezen betreffende 
bestrijding van luchtweginfecties goed te laten landen 
in de maatschappij. Het feit dat het OMT nu aangeeft 
dat ook de laatste covid-19-specifieke maatregelen 
(zoals testen bij klachten en isolatieadvies) kunnen 
vervallen is een mijlpaal. En dit gaat tegelijkertijd 
gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid van 
de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het beloop 
van de afweer. Dit vraagt om zorgvuldige en goed 
afgestemde communicatie, en kan niet van de ene op de 
andere dag worden uitgevoerd.

Figuur 7.32.  Inschatting van aandeel varianten van SARS-CoV-2 in Nederland op basis van de kiemsurveillance. 
Omicronvariant XBB neemt toe en BQ.1 af. Variant XBF wordt nog nauwelijks gevonden.  
Bron: RIVM (16 februari 2023) 

Situatie in Nederland op 24 februari 2023 
[toegevoegd 24 februari 2023]

Op 22 februari 2023 heeft Prof. dr. J.T. van Dissel, 
Directeur CIb van het RIVM, een 16 pagina's tellende 
brief met als onderwerp Advies n.a.v. 146e OMT 
COVID-19 gestuurd aan de Directeur-Generaal 
van de Volksgezondheid van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Drs. M. Sonnema). 
In de samenvatting wordt met uitgebreide wollige 
taal  aangegeven  dat het OMT adviseert om de laatste 
covid-19-specifieke maatregelen te laten vervallen (zie 
kader). Nu is de minister aan de beurt om zo'n besluit 
daadwerkelijk te nemen.

Commentaar. Het OMT geeft aan dat covid-19 nu - na 
drie jaar - een "gewone" (luchtweg)infectie is geworden 
waarvoor geen speciale maatregelen meer nodig zijn.  

file:F:\%21%20%21%20%21%20Corona%20paper\corona\pdf\2023-02-22_AdviesOMT_COVID-19.pdf
file:F:\%21%20%21%20%21%20Corona%20paper\corona\pdf\2023-02-22_AdviesOMT_COVID-19.pdf
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Situatie in Nederland op 4 maart 2023 
[toegevoegd 4 maart 2023]

Twee weken na het loslaten van de specifieke 
covid-19 maatregelen, neemt de verspreiding van het 
virus langzaam verder toe.  Er zijn veel zieken met 
griepachtige verschijnselen maar omdat er nauwelijks  
wordt getest op corona, is het niet duidelijk wat de 
oorzaak is (covid-19, griep of RSV). Het RIVM geeft 
aan dat het reproductiegetal   R op 14 februari 2023 
1,13 was, dus al voor het loslaten van de maatregelen 
verspreidde het virus zich verder.  Omdat er nu minder 
wordt getest, is rioolwateronderzoek een betere maat 
voor de verspreiding van het virus. 
Fig. 7.33 laat het gemiddeld aantal virusdeeltjes per  
100.000 inwoners zien van 2 december 2022 t/m 
28 februari 2023. Er zijn pieken rond de kerstdagen 
in 2022 en na het carnaval in 2023, maar of die de 
oorzaak zijn, is onzeker. 

Figuur 7.33.  Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 
inwoners (x 100 miljard) van 2 december 2022 t/m 
28 februari 2023. 

Figuur 7.34.  Aantal bezette ziekenhuisbedden (A) en 
IC-bedden (B) van 2 december 2022 t/m 28 februari 2023.

A

B

Fig. 7.34 toont het aantal opgenomen patiënten op 
verpleegbedden in het ziekenhuis (A) en op IC-bedden 
(B). Hierop zijn dezelfde pieken te zien als bij het 
aantal virusdeeltjes in rioolwater.  

Commentaar. Ondanks dat er veel zieken zijn en het 
coronavirus zich langzaam verspreidt, is de groeps-
immuniteit in de bevolking blijkbaar goed genoeg om 
calamiteiten te voorkomen.  Op 3 maart 2023 waren er 
724 ziekenhuisbedden bezet door covid-19-patiënten en 
44 IC-bedden. Het gemiddeld aantal opnames per dag in 
de week t/m 3 maart 2023 was resp. 140 en 9. 

omicron- 20-26 feb 2023*           21-27 nov 2022**
variant % V    %             V 

XBB.1.5 50,0 +9,9
XBB 14,6 +4,3   
BQ.1 15,3 -7,8 44,7 +2,8 
BF.7 0,2 -0,1 13,4 -1,4
BA.5 1,2 -1,9 27,1 -1,7
BA.4.6 0,0 0,0 1,8 -0,2
BA.4 0,0 0,0 0,3 -0,2
BA.2.75 16,1 -3,5 8,7 -0,2
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 0,5 0,4 0,5 +0,2
BA.1 0,0 0,0 0,0 0,0
alle andere 2,2 -1,2 3,5 +0,7

toegevoegd 12 maart 2023

Tabel 7.8  Percentages van hoe vaak varianten van het
coronavirus in Nederland zijn gevonden over de periode 
20 t/m 26 februari 2023. V: verschil met meting er voor.
Bron: RIVM

Situatie in Nederland op 12 maart 2023 
[toegevoegd 12 maart 2023]

Het kabinet heeft op 10 maart 2023 alle corona-maat-
regelen officieel afgeschaft. De verschuivingen in de 
relatieve bijdragen van de varianten zet door: XBB1.5 
veroorzaakt nu de helft van de infecties, verder neemt 
alleen XBB een beetje toe (tabel 7.8).  Er is geen of 
nauwelijks effect op de ernst van covid-19.  

Het reproductiegetal R ligt op 21 februari 2023 op 
0,97. Op 10 maart was de bezetting van ziekenhuis-
bedden door covid-19-patiënten iets lager dan de 
waarden daarvoor: verpleegbedden 853 (min 14) en 
IC-bedden 31 (min 9). Ook het aantal virusdeeltjes in 
rioolwater nam af: op 7 maart 2023 was dit 2.519 (x 
100 miljard/100.000 inwoners), dat is 58 minder dan 
de vorige meting. 
Het kabinet heeft nu geen plannen voor een nieuwe 
vaccinatieronde.  

Commentaar. Alle getallen gaan op dit moment langzaam 
de goede kant op ondanks dat alle specifieke covid-19 
maatregelen al weken niet meer worden nageleefd. De 
effecten van wintersportvakanties en carnaval zijn aan 
het afnemen. Het voorjaar dat er aankomt zal het aantal 
infecties met omicronvarianten, griepvirus en RSV verder 
doen afnemen. Alleen een nieuwe vervelende variant van  
SARS-CoV-2 zou nog roet in het eten kunnen gooien. 
De vraag is of het niet plannen van een nieuwe vaccinatie-
ronde, m.n. voor kwetsbare groepen, wel zo verstandig 
is omdat de bescherming door vaccinaties en infecties 
na drie maanden duidelijk afneemt. Deze keuze heeft 
vrijwel zeker te maken met de kosten maar is wellicht toch 
verkeerde zuinigheid. 
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omicron- 20-26 feb 2023          27 maart-2 april 2023
variant % V    %             V 

XBB.1.9   31,7 +9,4
XBB.1.5 50,0 +9,9 43,9 -10,2
XBB 14,6 +4,3 7,3 +2,0 
BQ.1 15,3 -7,8 2,4 -4,7 
BF.7 0,2 -0,1 0,0 0,0
BA.5 1,2 -1,9 0,0 0,0
BA.4.6 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.4 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2.75 16,1 -3,5 12,2 +2,7
BA.2.12.1 0,0 0,0 0,0 0,0
BA.2 0,5 0,4 0,0 0,0
BA.1 0,0 0,0 0,0 -0,4
alle andere 2,2 -1,2 2,4 +1,0

toegevoegd 20 april 2023

Tabel 7.9  Percentages van hoe vaak varianten van het
coronavirus in Nederland zijn gevonden over de periode 
20-26 februari en 27 maart-2 april 2023. 
V: verschil met meting er voor.   Bron: RIVM

Situatie in Nederland op 20 april 2023 
[toegevoegd 20 april 2023]

Uit de gegevens van het RIVM blijkt dat op 19 april 
2023 er 348 gewone ziekenhuisbedden en 21 IC-
bedden waren bezet door patiënten met covid-19.  Dit 
is resp. 17 en 1 minder dan een dag eerder. 
Het aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners in 
rioolwater neemt ook verder af en was op 16 april 
2023 800 (x100 miljard).  

De meeste besmettingen worden nu veroorzaakt 
door omicronvariant XBB, waarbij de subvariant 
XBB.1.9 subvariant XBB.1.5 verdringt (zie tabel 7.9). 
Er zijn geen aanwijzingen dat deze subvarianten 
ziekmakender zijn dan eerdere omicronvarianten. 

Het aantal besmettingen neemt verder af blijkend uit 
het reproductiegetal van 0,88 (waarde van 28 maart 
2023).  Desondanks staat bij de verpleegafdelingen 
van de ziekenhuizen de beschikbaarheid van de zorg 
onder druk, o.a. door het uitvallen van personeel. 
Het ziekteverzuim onder het zorgpersoneel op 
verpleegafdelingen en IC's is onveranderd 7,4%. 

Commentaar. Het SARS-CoV-2 virus en covid-19 spelen 
op dit moment geen directe rol van betekenis meer in de 
maatschappij.  Dit geldt helaas niet voor de druk op de 
zorg in de ziekenhuizen die nog hoog is.
De nu dominante omicronvarianten XBB zijn niet 
ziekmakender dan eerdere varianten en het aantal 
besmettingen neemt af. 

Een belangrijke vraag is of we deze gunstige situatie te 
danken hebben aan de grote immuniteit door vaccinaties 
en doorgemaakte infecties of door afnemende virulentie 
van het SARS-CoV-2 of een combinatie van beide.  Als de 
immuniteit van de bevolking een grote rol zou spelen - 
en die neemt in het  komende half jaar zeker geleidelijk 

af - is het niet uitgesloten dat we dit jaar toch nog een 
toename van het aantal besmettingen en bijbehorende 
ziekenhuisopnamen kunnen verwachten.  
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Ventilatiesystemen

Van 23 tot 26 juni 2020 bleken van het verpleeghuis 
De Tweemaster in Maassluis 17 van 21 bewoners van 
de woonzorggroep De Ever en 18 medewerkers, die 
- behalve in pauzes - chirurgische maskers droegen, 
met het SARS-CoV-2 besmet te zijn. Van de bewoners 
overleden er acht. 

Begin augustus 2020 lekte informatie uit van 
vertrouwelijke notulen van 23 juli 2020 van het RIVM.
Hieruit bleek dat er RNA van het SARS-CoV-2 voorkwam
op het gaas van de airco-unit en in filters van vier 
ventilatiekasten in de gemeenschappelijke huiskamer. 

De betreffende afdeling van De Tweemaster was de
enige afdeling van de zeven met het recent 
aangebrachte ventilatiesysteem met permanente 
recirculatie van binnenlucht. Dit houdt in dat zolang 
het CO2-gehalte in de ruimte onder een bepaalde grens 
blijft, er geen lucht van buiten wordt aangezogen. Zo'n 
systeem is energiezuinig omdat de luchtvochtigheid 
en temperatuur van de aangezogen lucht niet of 
nauwelijks hoeft te worden aangepast. Het wordt om 
deze reden ook toegepast in de  vleesindustrie (!). 

Op 11 augustus 2020 werd bekend dat de GGD 
Rotterdam-Rijnmond medewerkers van De Tweemaster 
ziet als de meest waarschijnlijke bron van de uitbraak.287  

Hun  klachten zouden te laat zijn herkend als covid-19. 
Tijdens de lunch zou 1,5 m afstand houden niet altijd
mogelijk zijn geweest. Verspreiding zou via een 
besmette bewoner of medewerker zijn gebeurd.  De 
RNA-virusdeeltjes die in de ventilatie van 2 kamers van 
patiënten waren gevonden, zouden niet infectieus zijn. 
De GGD ziet het ventilatiesysteem daarom niet als de 
meest voor de hand liggende verspreidingsroute maar 
sluit een rol van het ventilatiesysteeem niet helemaal 
uit. 287 

Commentaar.  Het RIVM komt niet verder dan te zeggen 
dat er aan de wettelijke eisen van bouwbesluiten werd 
voldaan, ook nog zelfs bij monde van directeur Jaap 
van Dissel in een briefing van de Tweede Kamer op 11 
augustus 2020. Op zich is daar niets mis mee, maar het 
is een typische reactie van een ambtelijk apparaat dat 
alleen kijkt of de regels zijn gevolgd.  De opzet van het 
RIVM is echter een wetenschappelijk instituut te zijn dat 
zich niet mag  verschuilen achter regeltjes. 

Definitieve conclusies kunnen op grond van deze 
informatie niet worden getrokken, mede omdat niet 
alle feiten bekend zijn. Zo is niet bekendgemaakt of de 
besmette medewerkers alleen op De Ever werkten of ook 
op andere afdelingen kwamen. Hetzelfde geldt voor de 
volgorde van besmettingen.

Wat zeker lijkt te zijn is dat: 
-  de besmette bewoners verbleven op éen afdeling  
 die als enige van de zeven afdelingen een pas 
 aangebrachte,  moderne en energiezuinige airco had 
 met permanente recirculatie van binnenlucht
- op diverse onderdelen van de airco RNA is gevonden 
 van het SARS-CoV-2

Interpretatie:

- dat gevonden virusdeeltjes niet infectieus waren  
 is logisch omdat ze dat op bijv. roestvast staal niet 
 langer dan drie dagen zijn 36 en de tests pas   
 plaatsvonden na negen dagen; waarom dat dan toch 
 als tegenargument wordt gebruikt, is niet sterk
- dat medewerkers het virus hebben binnengebracht 
 zou kunnen, iemand moet dit hebben gedaan; voor 
 zover bekend kwamen bewoners niet buiten
- het is niet uit te maken wie/wat de eerste besmette  
 medewerker als eerste heeft besmet, de airco, een 
 bewoner of een andere medewerker
- het is evenmin uit te maken of alle bewoners via de  
 airco zijn besmet of dat bewoners elkaar hebben 
 besmet; ook kunnen meerdere bewoners door éen of 
 meer medewerkers zijn besmet; alle combinaties zijn 
 ook mogelijk
- het ventilatiesysteem zomaar vrij te pleiten, is vreemd
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Het is evident dat we er niet zomaar vanuit kunnen 
gaan dat ventilatiesystemen van binnenruimten zoals 
verpleeghuizen en scholen, veilig zijn. 

[aanvulling 6 oktober 2020]
Op 2 oktober 2020 zijn alle medewerkers van de 
zorggroepen De Elbe, De Klipper en De Ever van De 
Tweemaster preventief getest op het coronavirus 
"vanwege besmettingen en verdenkingen hierop".  
Naast de eerdere twee positief geteste bewoners, 
bleken er nog acht bewoners en éen medewerker 
besmet te zijn.  Ze wonen en werken allemaal in de 
woonzorggroep De Ever.  De GGD doet onderzoek naar 
de bron van de besmetting. 

Commentaar. Opmerkelijk is dat dit dezelfde woonzorg-
groep betreft waar in juni 2020 besmettingen waren 
geweest (zie terug). Op haar website laat Argos* weten dat 
het ventilatiesysteem, ondanks dat het volgens onderzoek 
geen rol speelde bij de eerdere uitbraak, sinds die uitbraak 
in juni niet meer in gebruik is en dat er alleen wordt 
geventileerd met buitenlucht. 
Het is merkwaardig dat het ventilatie-systeem in juni 
2020 is uitgeschakeld ondanks dat het niet de oorzaak 
was volgens de instanties (GGD, RIVM). De vraag is hoe 
goed de ventilatie met buitenlucht daarna is geweest en 
of er metingen zijn gedaan naar de luchtkwaliteit .....
* www.argoszorggroep.nl/update_de_tweemaster_03-10-2020

Onbegrip bij experts over versoepeling ventilatie-
norm horeca in coronatijd
[toegevoegd 29 juli 2021]

Het demissionaire kabinet heeft per 1 juli 2021 de 
normen voor luchtverversing in de horeca versoepeld, 
ruim onder de internationale standaard van de  WHO. 
De horecasector trok hierover in oktober al aan de 
bel. In gesprek met NRC zeggen ook deskundigen 
het kabinetsbesluit onbegrijpelijk te vinden, zeker in 
coronatijd.

De afgezwakte ventilatienormen vloeien voort uit een 
wijziging van de drank- en horecawet per 1 juli. In de 
nieuwe wet komen tal van inrichtingseisen voor de 
horeca, inclusief de ventilatie-eis, te vervallen.

Atze Boerstra, binnenmilieuspecialist en hoogleraar 
Building Services Innovation bij de TU Delft, zegt in 
gesprek met de krant dat je de ventilatie-eisen voor 
de horeca in coronatijd eerder zou willen verhogen. Hij 
noemt de nieuwe eisen "internationaal gezien absurd 
laag". Ook andere deskundigen plaatsen vraagtekens 
bij de handelswijze van de overheid.

Branchevereniging Binnenklimaat Nederland (BN) 
trok samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
al in oktober aan de bel over de op handen zijnde 
versoepeling. "De eisen worden vijf keer minder", zei 
directeur van BN Remi Hompe eind juni tegen BNR. 
"Wij hebben aangegeven dat als dat gebeurt, dat een 
risicostijging is voor besmettingen met corona."

Los van het coronavirus is goede ventilatie binnen 
essentieel, aldus Hompe in gesprek met de radiozender. 
"Je zit 90 procent van de tijd binnen. De horeca is voor 
corona ook wel een risico-omgeving."

KHN schreef in oktober samen met Binnenklimaat 
Nederland een brief aan de Tweede Kamer. De twee 
brancheorganisaties vreesden dat de nieuwe regels tot 
minder ventilatie zouden leiden in nieuwe zaken.

"Er is helemaal niets gebeurd met onze input", zei Robèr 
Willemsen, voorzitter van KHN, in gesprek met BNR. "De 
meeste ondernemers hebben de afgelopen jaren meer 
geïnvesteerd dan zelfs nodig was om het aantrekkelijk 
en veilig te houden binnen."

https://www.nu.nl/coronavirus/6148413/onbegrip-bij-ex-
perts-over-versoepeling-ventilatienorm-horeca-in-coronatijd.html

Commentaar. Deze versoepeling is zo absurd dat 
verder commentaar overbodig is. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6148413/onbegrip-bij-experts-over-versoepeling-ventilatienorm-horeca-in-coronatijd.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6148413/onbegrip-bij-experts-over-versoepeling-ventilatienorm-horeca-in-coronatijd.html
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Waarom al die vervelende maatregelen?

Op 13 maart 2020 verdedigde Sir Patrick Vallance, de
belangrijkste wetenschappelijke adviseur in de UK, de
aanpak van zijn regering waarbij het virus geen 
strobreed in de weg zou worden gelegd en groeps-
immuniteit als "bijwerking" zou ontstaan.185 Om deze 
groepsimmuniteit te bereiken zou minstens 60% van de 
bevolking besmet moeten zijn. De aanpak van de UK was 
vergelijkbaar met die van Nederland tot 15 maart 2020. 

Veel wetenschappers hebben deze benadering 
bekritiseerd en aangegeven dat de regering van de UK 
onmiddellijk besmette patiënten moest isoleren omdat 
het nastreven van groepsimmuniteit geen reeële optie 
was.  Veel mensen zouden tegelijkertijd ernstig ziek 
worden waardoor de gezondheidszorg zou bezwijken.  
De UK heeft ongeveer 66,5 miljoen inwoners en er is 
berekend dat er dan bijna 2,5 miljoen mensen zouden 
overlijden, vooral ouderen.185  

Op 16 maart 2020 werd plotseling overgestapt op 
social distancing en drie dagen later verordonneerde 
premier Boris Johnson de sluiting van alle pubs, 
restaurants, gyms en bioscopen. 

> Zijn (huis)dieren besmettelijk voor mensen?

Commentaar 
Rechtvaardiging van de drastische maatregelen 

Als de situaties in de UK en Nederland vergelijkbaar zijn, 
is te berekenen wat de gevolgen van de epidemie zouden 
zijn geweest als er geen drastische maatregelen zouden zijn 
genomen. Voor Nederland zou dat ruwweg neerkomen op 
640.000 doden.* Het huidige beleid (social distancing en in-
telligente lockdown) voorkomt in ieder geval de catastrofale 
en onmenselijke files van ambulances voor ziekenhuizen zo-
als te zien was in New York en Moskou. 
De sterfte is nu door de social distancing veel kleiner 
en wordt gespreid over een langere periode. Hoe dit 
uiteindelijk zal uitpakken voor Nederland, zal de toe-
komst leren. Het zal sterk afhangen van wanneer er een 
vaccin of effectieve behandeling voor covid-19 is. Het 
plan om het virus vrij baan te geven en te rekenen op  
groepsimmuniteit is terecht verlaten. 

* Dit getal is vrijwel zeker veel te hoog omdat het waar-
schijnlijk is gebaseerd op personen die ziek zijn geworden. 
We weten nu (juni 2020) dat een groot deel van de besmet-
te personen, geen ziekteverschijnselen vertoont. De schat-
ting van het aantal doden in Nederland als er geen maat-
regelen zouden zijn genomen, moet dan waarschijnlijk ook 
met een factor 2 of 3 naar beneden worden bijgesteld en 
zou dan neerkomen op tussen de 200.000 en 300.000.  
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Zijn (huis)dieren besmettelijk voor mensen?

In een onderzoek werden 1.914 serummonsters van 
35 diersoorten getest op specifieke antistoffen tegen 
SARS-CoV-19. Ze waren alle negatief.73  De conclusie 
was dat deze diersoorten geen tussengastheer zijn 
naar de mens en de ziekte niet kunnen overdragen.  De 
onderzochte diersoorten waren o.a. katten en honden 
die als huisdier werden gehouden maar ook die op 
straat zwierven. 

Commentaar. De conclusie dat de dieren de ziekte niet 
kunnen overdragen is onzin omdat ze dit niet hebben 
onderzocht.73

Katten, nertsen, fretten en honden
Volgens het RIVM zijn enkele gevallen bekend van 
katten en honden die besmet zijn geraakt. De katten 
werden ziek, de honden niet.89

Op 26 april 2020 werd bekend dat nertsen in twee
fokkerijen in Noord-Brabant n.a.v. ademhalingsproble-
men met SARS-CoV-2 besmet waren door medewerkers;  
omgekeerd hebben nertsen mensen besmet.  Onder-
tussen (13 augustus 2020) zijn er 30 nertsenfokkerijen 
besmet. Ook een aantal verwilderde katten rond de 
bedrijven bleek besmet. In totaal zijn er in Noord-Bra-
bant en Limburg ongeveer 150 nertsenfokkerijen, deze 
zijn vanaf 2024 verboden.
Op 27 augustus 2020 werd bekend dat de besmettingen 
in nertsenfokkerijen niet waren gestopt, reden om de 
120 resterende fokkerijen voor € 120 miljoen uit te 
kopen.
Fretten zijn ook gevoelig voor besmetting met SARS-
CoV-2.89  Shi et al 100 onderzochten de vatbaarheid van 
een aantal diersoorten die in nauw contact stonden met 
mensen met SARS-CoV-2. Ze vonden dat het virus zich 
slecht vermenigvuldigt in honden, varkens, kippen en 
eenden, in tegenstelling tot fretten en katten. Katten 
waren zelfs vatbaar voor besmetting via de lucht.100  

In een ingezonden brief aan de New England Journal of 
Medicine van 13 februari 2020 beschrijven Halfmann et 
al 140 een experiment waarbij in het laboratorium drie 
gezonde huiskatten werden besmet met SARS-CoV-2. Bij 
elk van de katten werd in hun hok een kat gezet zonder 
het virus. Bij een tevoren negatieve kat werd de neus-
uitstrijk op dag 3 positief en bij de andere twee op dag 6.  
Geen van de katten werd ziek. Alle katten hadden op dag 
24 na de besmetting IgG-antistoffen in titers van 5.120 
tot 20.480 (een titer is de sterkste verdunning van het te 
testen materiaal die nog een positieve uitslag geeft). Dit 
betekent dus dat met SARS-CoV-2 besmette asympto-
matische huiskatten in ieder geval andere katten kun-
nen besmetten. Belangrijke vragen zijn nu of huiskatten 
in de praktijk op “natuurlijke” wijze door hun covid-19 
baasjes kunnen worden besmet en omgekeerd. 

Op 15 mei 2020 werd bekend dat er drie katten en een 
hond met SARS-CoV-2 waren besmet. De katten waren 
“boerderijdieren” bij een nertsenfokkerij waarbij de 
aanwezigheid van het virus was vastgesteld. Er wordt 
aangenomen dat de hond is besmet door zijn 19-jarige 
eigenaar met covid-19.  De hond had ademhalingspro-
blemen, waarschijnlijk niet door het virus, en de dieren-
arts heeft de hond laten inslapen. 
Volgens minister Schouten van Landbouw zijn ook de 
katten besmet door mensen.

Goudhamsters (Syrische hamsters)
Op 14 mei 2020 werd een onderzoek gepubliceerd 
over SARS-CoV-2 en goudhamsters (Syrische 
hamsters).146 In het laboratorium besmette hamsters 
droegen het virus vlot over via contact en aerosols 
op tevoren niet besmette hamsters.  Los van hoe ze 
aan het virus kwamen, vermagerden de hamsters 
maar genazen allemaal met het verschijnen van 
neutraliserende antistoffen. De onderzoekers 
concluderen dat SARS-CoV-2-infecties bij hamsters 
lijken op wat bij mensen met milde ziekte wordt 
gezien. 
Gezien het feit dat hamsters vatbaar zijn voor het 
virus en het op soortgenoten kunnen overdragen via 
contact en aerosols, is het aannemelijk dat mensen 
met covid-19 ook op deze manier hamsters kunnen 
besmetten en, omgekeerd, besmet worden door 
hamsters. De auteurs concluderen dat deze hamster 
als klein proefdier een belangrijke rol kan spelen 
bij de ontwikkeling van vaccins en behandeling van 
covid-19.146

___________________________
De Amerikaanse CDC heeft richtlijnen opgesteld voor 
eigenaren van huisdieren: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html

> Kun je besmet worden door airco's?

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals .html 
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Kun je besmet worden door airco's?

Verwarming, ventilatie en airconditioningsystemen 
worden o.a. gebruikt om infecties te voorkomen. Als ze 
niet goed worden gebruikt, kunnen ze de overdracht en 
verspreiding van bepaalde ziekten juist bevorderen.124

Correia et al hebben in een m.i. goed onderbouwde 
hypothese beargumenteerd dat ventilatiesystemen 
een belangrijke factor kunnen zijn bij de besmetting en 
verspreiding van SARS-CoV-2, m.n. in gesloten ruimten, 
gebouwen en ziekenhuizen.124  Ventilatiesystemen 
moeten voorzien zijn van HEPA-filters om verspreiding 
via de lucht te voorkomen, iets wat niet altijd het geval 
is.  

Airco en restaurants
Op 10 februari 2020 was er in een groot restaurant in 
Guangzhou (China) een uitbraak van covid-19 bij 10 
personen van drie families.125  Een van deze families 
was net teruggekeerd uit Wuhan. Onderzoek maakte 
waarschijnlijk dat druppelbesmetting de boosdoener 
was waarbij de luchtstroom van de airco bepalend was 
(fig. 8.1).  Er kan sprake zijn van besmettingen door 
zowel grote als kleine druppels (aerosols).

> Risico op besmetting bij het vliegen  

Figuur 8.1 Voorbeeld van besmetting via druppels 
met een rol van de airco. Boven de eetzaal, onder een 
detail, met de tafelopstelling en luchtstroom van de 
airco. De rode circels zijn de zitplaatsen van de mensen 
die covid-19 kregen. Persoon A1 is de bron. Het idee is 
dat druppels door de sterke luchtstroom van de airco 
van tafel C naar A gingen, toen naar B en vandaar weer 
terug naar C.
Bron figuur: Lu J et al.125 
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Risico op besmetting bij het vliegen  

De lucht in de cabine van moderne vliegtuigen komt 
ruwweg voor de helft van buiten en de andere helft 
recirculeert via de airconditioning. Deze airco's zijn 
voorzien van HEPA-filters die vrijwel geen virussen 
doorlaten.  Bovendien gaat de luchtstroom van boven 
naar beneden.  Kans op besmetting via de airco in een 
vliegtuig is daarom minimaal (zie fig. 8.2). 337

Besmetting kan natuurlijk wel gebeuren via contact, 
druppels en via aerosols.124  Ook moeten de risico's van 
het verblijf in/bij vertrekhal, incheckbalie, douaneloket 
en bagageband worden meegewogen. 

Er bestaat al vele jaren een vuistregel in de luchtvaart 
dat besmetting met ziekten van de luchtwegen 
samenhangt met het binnen twee stoelrijen zitten 
van een besmettelijke passagier. 217  Deze regel is 
gebaseerd op de aanname dat het daarbij vooral om 
druppelinfecties gaat met druppelgrootte ≥ 5 μm.
Er is geen informatie bekend over besmettingen in 
vliegtuigen met het SARS-CoV-2 virus maar wel met het 
eerste SARS-virus uit 2002. 213,217

Op 15-03-2003 vloog een Boeing 737-300 met 112 
passagiers, zes flight attendants en twee piloten van 
Hong Kong naar Beijing.  In het midden van het vliegtuig 
zat een 72-jarige passagier die later SARS-CoV-1 bleek 
te hebben (index-patiënt) en drie dagen later overleed.  

De vlucht duurde drie uur.  20 personen ontwikkelden 
een  infectie met SARS-CoV-1 en bij twee was dit 
waarschijnlijk. Het is duidelijk dat de "regel van 2 rijen" 
niet opging en andere factoren een rol speelden (fig. 
8.3).

Han et al 213 hebben experimenten gedaan met een 
nagebouwd deel van de cabine. Het bleek dat de 
verdeling van het infectierisico in de cabine sterk afhing 
van het bewegingsgedrag van de passagiers en de 
index-patiënt. Bewegingen van mensen in het vliegtuig 
kunnen het mengen van lucht in de cabine versterken 
en de neerwaartse verplaatsing van aerosols tegengaan 
die daardoor  minder neerslaan en minder worden 
afgevoerd. 213,217

Ook voorwerpen en contacten tussen passagiers voor 
het vertrek en na het verlaten van het vliegtuig kunnen 
een rol spelen. 217 

Hertzberg en Weiss 217  concluderen op basis van 
literatuuronderzoek dat het besmettingsrisico ongeveer 
6% is als je binnen twee rijen van een geï�nfecteerde 
persoon zit en 2% als dat daarbuiten is.   

Het is goed denkbaar en aannemelijk dat de kans op 
besmetting met SARS-CoV-2 vergelijkbaar is met die van 
SARS-CoV-1. 

> Mondkapjes tijdens de vlucht

Links: Figuur 8.2  Schema van het ventilatiesysteem in 
moderne vliegtuigen.  Om de luchtstromen niet te verstoren is 
het belangrijk dat er zo min mogelijk door de gangpaden wordt 
gelopen. 
Pombal et al. 337

Onder: Figuur 8.3 Schema van de zitplaatsen van de index-
patiënt met SARS-CoV-1 (rood), besmette passagiers en 

bemanningsleden (oranje).  De zitplaatsen van de niet-besmette 
personen zijn in groen weergegeven en onbezette plaatsen in 

wit.217  Het is duidelijk dat de besmettingen niet beperkt zijn tot 
2 rijen vanaf de index-patiënt, mogelijk omdat besmettingen 

ook hebben kunnen plaatsvinden voordat of nadat de 
passagiers hun zitplaatsen hadden ingenomen.   

Hertzberg en Weiss, gemodificeerd 217
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Het nut van mondkapjes tijdens de vlucht

Op 20 februari 2020 repatrieerde Israël 11 “burgers” 
van het cruiseschip Diamond Princess van Japan naar 
Israël.262  Deze burgers hadden minimaal éen negatieve 
PCR-test op SARS-CoV-2 voordat ze aan boord van het 
vliegtuig gingen, zes vrouwen en vijf mannen met een 
mediane leeftijd van 70 jaar (range 42-76). Ze werden 
in een speciale bus rechtstreeks van het schip naar het 
vliegtuig, een Bombardier Galaxy 6000, vervoerd (fig. 
8.4). 
De bemanning bestond uit drie piloten en een steward 
die FFP2 maskers (medische maskers)* droegen. Hun 
contact met de passagiers bestond voornamelijk uit het 
uitdelen van de maaltijden.  
https://www.academia.edu/31466052/Global_Express_Integrated_Air_
Management_System

Bij aankomst in Israël werden de 11 passagiers opnieuw 
getest en twee bleken er positief voor SARS-CoV-2 te 
zijn, een man van 76 jaar en een vrouw van 62 jaar die 
ook vier dagen later positieve viruskweken hadden. 
Beiden waren echtgenoten van in Japan opgenomen 
covid-19-patiënten. Het is dus aannemelijk dat ze het
virus vóor het boarden hadden opgelopen en besmet-
telijk waren  tijdens de vlucht.  Beiden bleven asympto-
matisch na de vlucht. 

Figuur 8.4  Schema van de zitplaatsen van de passagiers. De positieve passagiers zaten 
achterin het vliegtuig en zijn met rood aangegeven en droegen FFP2 maskers. De negatieve 
passagiers zijn met groen aangegeven. 
Nir-Paz et al. 262

Tijdens de vlucht werden alle passagiers geï�nstrueerd 
om chirurgische maskers* te gebruiken en deze elke 
drie uur te vervangen. Gedurende de vlucht van 13,5 
uur, mochten de passagiers de maskers afdoen om 
te eten en te drinken. Navraag leerde dat de meeste 
passagiers hun maskers ong. 15 min afdeden bij de twee 
maaltijden.
De passagiers konden zich aan boord vrij bewegen, 
velen hielden hun maskers op, en gebruikten de 
toiletten achterin het vliegtuig. 

Bij aankomst moesten alle passagiers twee weken 
verplicht in quarantaine. Alle passagiers die bij 
aankomst negatief testten, waren ook negatief bij zes 
testen in de twee weken daarna ondanks dat ze dichtbij 
de twee positieve covid-19-patiënten waren geweest 
tijdens de vlucht.

Commentaar. De onderzoekers concluderen dat de kans 
op besmetting bij lange vluchten klein is bij het gebruik 
van (FFP2) gezichtsmaskers. Het is wel zo dat bij deze 
speciale vlucht iedereen zich volledig bewust moet 
zijn geweest van de risico's van besmetting, iets wat 
naarmate de tijd verstrijkt steed minder het geval zal 
zijn.  Dit onderzoek steunt de veronderstelling dat het 
gebruik van (FFP2) mondkapjes de kans op besmettingen 
verkleint. 262

_________________________
* Het idee is dat medische maskers vooral de drager ervan 
beschermen en dat chirurgische maskers anderen dan de 
drager beschermen 

> Boeing 737-900

https://www.academia.edu/31466052/Global_Express_Integrated_Air_Management_System
https://www.academia.edu/31466052/Global_Express_Integrated_Air_Management_System
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Boeing 737-900 

Op 9 maart 2020 vertrok een Boeing 737-900 met 102 
passagiers van Tel Aviv naar Frankfurt, een vlucht van 
4 uur en 40 minuten. 307  Aan board was een groep 
toeristen die zeven dagen eerder met een hotelmanager 
contact had gehad en later COVID-19 bleek te hebben.

Na aankomst hadden zeven personen van de groep een 
positieve keeluitstrijk. vier van hen hadden symptomen 
tijdens de vlucht, twee waren pre-symptomatisch en éen 
bleef klachtenvrij.

Van de overige 78 passagiers konden er 71 worden 
vervolgd. Van 13 werd 6-9 weken na de vlucht serum 
verkregen. 
Eén passagier meldde een positieve RT-PCR te hebben 
gehad vier dagen na de vlucht, maar had geen klachten 
gehad; zeven weken na de vlucht had deze passagier IgG 
antistoffen tegen SARS-CoV-2.  

Figuur 8.5  Schema van de zitplaatsen van de 
passagiers met rechts een detail. De zeven passagiers die 
na aankomst positief testten, zaten op rij 45 en 47-49. 
De twee besmette passagiers zaten op rij 46 en 47.  
Hoehl et al. 307

Een andere passagier had vijf dagen dagen na de vlucht 
klachten van hoofdpijn, spierpijn en heesheid. Deze 
passagier was éen dag na de vlucht twee weken in 
quarantaine gegaan en was niet verder getest. Negen 
weken na de vlucht werden IgG-antistoffen tegen SARS-
CoV-2 aangetoond. 

Twee passagiers werden waarschijnlijk tijdens de vlucht 
besmet, hoewel het niet 100% uitgesloten is dat dit op 
een van de twee luchthavens is gebeurd. 
Eén passagier zat drie rijen van een indexpatiënt 
vandaan, wat kan wijzen op airborne besmetting (fig 
8.5).
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Is de kans op COVID-19 kleiner als de middelste 
rijen vliegtuigstoelen worden vrijgehouden?

Sommige luchtvaartmaatschappijen houden de 
middelste rijen stoelen vrij om het risico om tijdens 
de vlucht met COVID-19 besmet te worden, te 
verminderen. Andere maatschappijen vinden dat niet 
zinvol, geloven er niet in of vinden het te duur.  

Barnett 318  heeft de kansen berekend dat een vliegtuig-
passagier op een twee uur durende binnenlandse 
vlucht in de VS, COVID-19 oploopt als alle vliegtuig-
stoelen zijn bezet en als de middelste rijen stoelen 
onbezet zijn. Hij is uitgegaan van de gegevens van juni 
2020 en dat alle passagiers gezichtsmaskers dragen. 

Hij komt uit op een kans van 1 op 4.300 bij een vol 
vliegtuig en van 1 op 7.700 als de middelste rijen leeg 
zijn. Omdat er berekenbare en onberekenbare bronnen 
van onzekerheid zijn, geeft hij een foutmarge aan van 
ongeveer 2,5.  Deze onzekere factoren hebben echter 
betrekking op zowel een vol vliegtuig als een vliegtuig 
met lege middelste rijen zodat ze de verhouding van de 
kansen niet beï�nvloeden. Hij concludeert dan ook dat 
als de middelste rijen bezet zijn, de kans om COVID-19 
op te lopen 1,8x groter is dan bij lege middelste rijen. 

Het risico om te overlijden door COVID-19 op basis 
van het werkelijk aantal bezette vliegtuigstoelen  op 
vluchten binnen de VS in 2019, waarbij ook rekening 
is gehouden met het feit dat geï�nfecteerde passagiers 
andere passagiers besmetten, kwam uit op 1 op 
400.000 tot 600.000. Dit risico is aanzienlijk hoger 
dan om bij een vliegtuigongeluk om te komen maar  
vergelijkbaar met het dagelijkse risico in twee uur tijd 
tijdens de pandemie.   

> Kan het virus in een laboratorium zijn gemaakt?



J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

8 - Diversen

235

De beste bescherming tegen besmetting met SARS-
CoV-2 in personenauto’s

SARS-CoV-2 wordt o.a. overgedragen door uitge-
ademde druppels en aerosols die lange tijd in de 
lucht kunnen blijven hangen. Dit is ook van belang in 
personenauto’s. De kleine ruimte in een personenauto 
waarin men vaak lang verblijft, verhoogt het risico op 
besmettelijke aerosols door ademen, spreken, hoesten 
en niezen. De vraag is hoe je de kans zo klein mogelijk 
maakt dat de ene inzittende de andere(n) besmet. 
In taxi’s zijn schermen belangrijk en verder in het 
algemeen het dragen van mondkapjes. Maar geen van 
deze maatregelen is 100% effectief. 
Uit modellen is gebleken dat de viral load in een auto 
al toeneemt bij korte ritten van 15 minuten en dat 
het virus in aerosols tot drie uur kan blijven “leven“. 
Gezond verstand zegt dat het infectierisico kan worden 
verkleind door éen of meer open ramen waardoor er 
frisse lucht binnenkomt.

Figuur 8.7  Luchtverversingssnelheid voor 
de	verschillende	configuraties.	
Mathai et al. 427

Figuur 8.6  Automodel met verschillende combinaties van gesloten en 
open ramen. De gezichten van de chauffeur en de passagier zijn met zwarte 
vlakken aangeduid. De tabel rechts stelt de gesimuleerde combinaties voor.         
Mathai et al. 427

Configuratie     Linksvoor         Linksachter       Rechtsvoor        Rechtsachter

Raam open Raam dicht

RV LA
LV

RA

wacht was dat in config. 2 (ramen linksvoor en rechts-
achter open) de LVS nauwelijks hoger was (89) dan in 
config. 1. De overige drie config. (3, 4 en 5) met twee of 
drie open ramen hadden alle een hoge effectieve LVS 
van rond 150.  De achtergrond van deze verschillen 
is terug te voeren op de globale stroomlijnpatronen 
en verdeling van de drukken die de flow in de cabine 
bepalen. Als er eenmaal kruiselings een ventilatiepad 
is gevormd zoals in config. 3 (ramen linksachter en 
rechtsvoor open), heeft het openen van een derde 
raam weinig effect op de LVS.  Hieronder wordt er 
steeds van uitgegaan dat de chauffeur (C) linksvoor en 
de passagier (P) rechtsachter zit.
Uit fig. 8.8 blijkt dat de kans dat de chauffeur de 
passagier besmet (C→P) en omgekeerd (P→C) 
voor beide situaties het kleinst als alle ramen open 
zijn. Maar dit kan zeer oncomfortabel zijn en is niet 
altijd een optie. Voor P→C is config. 4 (alleen raam 
LV gesloten) even goed. Maar voor C→P is config. 5 
(alleen raam RA gesloten) de second best. 

Figuur 8.8  Besmetting van chauffeur naar passagier (links) en van passagier naar chauffeur (rechts) in de verschi-
lende	configuraties.	De	lijn	A-D	is	aan	de	voorkant	van	de	auto.	De	kolommen	in	de	figuren	B	geven	de	hoeveelheid	
lucht weer die van de chauffeur naar de passagier gaat (links) en omgekeerd (rechts). Voor uitleg zie de tekst.
Mathai et al. 427

Mathai et al 427 onderzochten een situatie met een
chauffeur en een inzittende in een auto met vijf zit-
plaatsen en zes verschillende combinaties van open en 
gesloten ramen.  Het automodel was gebaseerd op een 
Toyota Prius met het stuur links. 
Als referentie diende config. 1 (fig. 8.6 en 8.7) met
gesloten ramen met een standaard airco-flow en een
snelheid van de auto van 80 km/uur. De publicatie
geeft uitgebreid informatie over andere testomstandig-
heden maar die laten we hier weg. Zoals verwacht had 
config. (configuratie) 6 (alle ramen open) de grootste 
luchtverversingssnelheid (LVS) van 250 en config. 1 
(alle ramen dicht) de laagste van 62.  Maar niet ver-

Conclusie
Voor vervoer in een personenauto met vijf zitplaatsen 
waarbij de chauffeur linksvoor zit, is de beste plaats 
voor een passagier rechtsachter. De passagier is het 
best beschermd met alle ramen open, gevolgd door 
alleen het raam RA gesloten. De chauffeur is het best 
beschermd als alle ramen gesloten zijn maar even goed 
als alleen het raam linksvoor is gesloten. 
Dus als je passagier bent: alleen raam RA gesloten en 
als je chauffeur bent: alleen raam LV gesloten.
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Kan het virus in een laboratorium zijn gemaakt?

Er circuleren op internet allerlei complottheorieën 
over de herkomst van SARS-CoV-2. Zo zou het komen 
door het 5G-netwerk of zou het virus zijn ontwikkeld 
door Bill Gates. Serieuzer is de vraag of het virus 
met opzet of per ongeluk uit het Wuhan National 
Biosecurity Laboratory is ontsnapt. 

Commentaar. Zo'n vraag of het virus in een laboratorium 
kan zijn gemaakt, is niet met zekerheid te beantwoorden 
omdat er veel informatie ontbreekt. Er zonder meer van 
uitgaan dat het waar is, is paranoïde maar er zonder meer 
van uitgaan dat het niet waar is, is naïef. Om tot een 
rationele conclusie te komen, moet je dus alle beschikbare 
informatie beoordelen op betrouwbaarheid en tegen 
elkaar afwegen. En dat is heel lastig of onmogelijk. Als het 
niet lukt, kun je de vraag niet beantwoorden. 
Wel kun je je afvragen of China er belang bij had/heeft 
om de huidige pandemie bewust te veroorzaken. Het 
antwoord is m.i. nee, integendeel. Europa en de VS zullen 
op velerlei terreinen minder afhankelijk willen worden van 
andere landen, m.n. China en India.  Dit betreft ook o.a. 
geneesmiddelen.

Amerikaanse onderzoekers zeggen, door genetisch 
materiaal van virussen te vergelijken, te hebben 
aangetoond dat SARS-CoV-2 door natuurlijke evolutie is 
ontstaan en niet in een laboratorium kan zijn gemaakt.63 

Luc Montagnier* daarentegen, de ontdekker van het 
humaan immunodeficiëntievirus (HIV, de veroorzaker 
van aids), waarvoor hij de Nobelprijs kreeg, stelt dat 
SARS-CoV-2 fragmenten van het HIV bevat die alleen in 
een laboratorium kunnen zijn ingebracht. 
En verder dat ze in Wuhan een vaccin tegen aids 
wilden ontwikkelen en uitkwamen op dit virus, dat 
per ongeluk ontsnapte. “Het lab in Wuhan is sinds 
het begin van de jaren 2000 gespecialiseerd in deze 
coronavirussen”, aldus Montagnier. 76  

Commentaar. De 87-jarige Luc Montagnier is de laatste
10 jaar vooral opgevallen door bizarre standpunten 
over bijv. teleportatie van DNA, geheugen van water, 
vaccinaties, homeopathie, en oorzaken en behandeling 
van autisme. Hij is niet de enige Nobelprijswinnaar die 
naderhand wetenschappelijk is ontspoord. 
Montagnier overleed in februari 2022 op 89-jarige leeftijd.

Volgens Étienne Simon-Lorière, viroloog van het Institut 
Pasteur in Parijs waar Montagnier jarenlang werkte, 
is Montagnier's claim onzin. Sommige stukjes van 
het genoom kunnen ook voorkomen in het genetisch 
materiaal van planten en bacteriën.77   Nader onderzoek 
naar HIV-1 nucleotide-sequenties (volgorde van de 

bouwstenen van het RNA) in SARS-CoV-2 bracht geen 
genetische code van HIV aan het licht.78

Gussow et al 355 onderzochten de mutaties bij corona-
virussen die voorafgingen aan het overgaan van dier 
op mens en toename van het ziekmakend vermogen 
(zie Bijlage 13). Ze concluderen dat het onstaan van 
SARS-CoV-2 een gevolg is van een natuurlijk proces van 
continue evolutie van  coronavirussen. 

Onbeantwoorde vragen
[toegevoegd 9 februari 2021]
  
Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de 
herkomst van het SARS-CoV-2.  Momenteel doet een 
team namens de WHO onderzoek in Wuhan (China) in 
de hoop antwoorden te vinden. Dat is belangrijk omdat 
deze pandemie vrijwel zeker niet de laatste zal zijn. 

Zie ook het kader met een link naar een lezenswaardige
blog over dit onderwerp met wetenschappelijke 
informatie zonder complottheorieën. 

U.S. Intelligence Community
[toegevoegd 29 augustus 2021]
  
De U.S. Intelligence Community (IC) is tot de conclusie 
gekomen dat het onvoldoende informatie heeft om 
de vraag te beantwoorden of de covid-19 pandemie is 
begonnen door: 
1. een natuurlijke overgang van SARS-CoV-2 van dier  
 naar mens, of 
2. een ongeluk in een laboratorium.  

Op verzoek van president Biden, heeft de IC 90 dagen 
informatie van o.a. inlichtingendiensten (zie fig. 8.9) 
bekeken. Op 27 augustus 2021 heeft de IC een verslag 
gepubliceerd met twee key takeaways ("kernpunten"). 
De IC was verdeeld over wat de meest waarschijnlijke 
bron is van het coronavirus maar vindt beide 
hypothesen plausibel. 

De National Intelligence Council en niet nader 
genoemde "IC elementen" (waarschijnlijk militaire 
instanties, FBI, CIA en ministeries) waren het over een 
paar punten eens: 
1.  Chinese officials hadden geen voorkennis over   
 SARS-CoV-2 vóor de uitbraak van het virus in Wuhan 
 in december 2019 
2.  het virus is niet ontwikkeld als biologisch wapen 
Er wordt overigens opgemerkt dat de Chinese regering 
internationale pogingen om de waarheid boven tafel te 
krijgen, tegenwerkt (zie de originele tekst in fig. 8.9).

https://www.sciencemag.org/news/2021/08/covid-19-s-origins-still-
uncertain-us-intelligence-agencies-conclude

> Was de markt in Wuhan toch de bron?
Zie ook een blog van 7 februari 2021 van Matt 
Ridley en Alina Chan, Did The Covid-19 Virus Really 
Escape From A Wuhan Lab? met links naar bronnen:
http://www.rationaloptimist.com/blog/did-covid-escape-from-a-lab/

https://www.sciencemag.org/news/2021/08/covid-19-s-origins-still-uncertain-us-intelligence-agencies-conclude
https://www.sciencemag.org/news/2021/08/covid-19-s-origins-still-uncertain-us-intelligence-agencies-conclude
http://www.rationaloptimist.com/blog/did-covid-escape-from-a-lab/
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Figuur 8.9  Rapport van de U.S. Intelligence Community van 27 augustus 2021 waarin wordt aangegeven dat 
ze onvoldoende informatie heeft om de vraag te beantwoorden of de covid-19 pandemie is begonnen door een 
natuurlijke overgang van SARS-CoV-2 van dier naar mens of door een ongeluk in een laboratorium (zie tekst). 
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Unclassified-Summary-of-Assessment-on-covid-19-Origins.pdf

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Unclassified-Summary-of-Assessment-on-COVID-19-Origins.pdf
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Was de markt in Wuhan toch de bron?
[toegevoegd 21 maart 2022]

Eind februari 2022 zijn er drie studies verschenen over 
hoe de covid-19-pandemie mogelijk is ontstaan. De 
resultaten zijn gebaseerd op genetische analyses van 
virusmonsters die op de markt werden verzameld en 
van mensen die in november en december 2019 daar 
zijn besmet.
Twee onderzoeken herleiden de uitbraak naar een 
grote markt in Wuhan (China) waar o.a. levende 
dieren voor consumptie en voor het leer werden 
verkocht.584,587

De derde studie suggereert dat het SARS-CoV-2 
minstens twee keer overging van dieren naar mensen 
in november of december 2019. 588  Deze dieren 
werden ook mogelijk op de markt verkocht.  Hierbij 
wordt gedacht aan wasberen (raccoon dogs) als bron.   
Gao et al 587 toonden aan dat twee verschillende 
viruslijnen (A en B) die bij het begin van de pandemie 
circuleerden, beide op de markt in Wuhan aanwezig 
waren.
Pekar et al 588 concluderen dat de viruslijnen A en B 
genetisch teveel verschillen om in korte tijd bij mensen 
te zijn ontstaan. Zij denken daarom dat het coronavirus 
zich moet hebben ontwikkeld in dieren en dat de twee 
lijnen los van elkaar naar de mens zijn overgegaan. 
Het feit dat er twee aparte zijn aangetoond bij 
het begin van de epidemie, maakt het minder 
waarschijnlijk dat het virus uit een laboratorium zou 
zijn ontsnapt. 
Het kan echter niet worden uitgesloten dat de bron 
van het virus anders is en de markt alleen de plaats is 
geweest waar veel mensen werden besmet. 

_____________________
* https://www.nature.com/articles/d41586-022-00584-8
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Had deze pandemie kunnen worden voorkomen?

Het was bekend dat coronavirussen zeer ernstige 
ziekten bij mens en dier konden veroorzaken met 
grote gevolgen. Zo braken er in 2002 en 2012 twee 
zoönosen (SARS en MERS) uit met coronavirussen (zie 
terug). Het huidige SARS-CoV-2 vertoont een grote 
overeenkomst met het eerdere SARS-CoV. 
In vergelijking met andere RNA-virussen, hebben 
coronavirussen een uitzonderlijk groot genoom (het 
genetisch materiaal). Dit geeft ze het gereedschap 
om zeer complexe strategieën te gebruiken om 
de gastheercel voor hun karretje te spannen: ze 
maken eerst de cel optimaal geschikt om zich te 
vermenigvuldigen, ze veranderen de werking van 
de genen in de gastheercel en ze manipuleren het 
afweersysteem tegen virussen van de cel.46

Ondanks de enorme impact van eerdere infecties met 
coronavirussen, en dat het niet de vraag was of er een 
nieuwe uitbraak met een nieuw virus zou komen maar 
vooral wanneer dat zou zijn, is er niet massaal ingezet 
op onderzoek naar dit type virussen en mogelijkheden 
van preventie en behandeling bij nieuwe uitbraken.46 

De huidige pandemie is voorspeld, maar het risico 
werd niet herkend. Alle kenmerken dus van een  
gemiste kans. 

Komen we ooit van dit virus af?

Niemand die het weet, maar ik denk van wel. Mensen 
die besmet zijn met SARS-CoV-2 en dit overleven, 
raken het virus binnen een maand kwijt en zijn daarna 
vrijwel zeker immuun. Het virus zal dus vroeg of laat 
geen mensen meer tegenkomen waarin het zich kan 
vermenigvuldigen, en zal dan dus verdwijnen. Dit is een 
totaal andere situatie dan bijv. bij HIV, waarbij mensen 
zonder antivirale behandeling het virus gewoonlijk niet 
kwijtraken en besmettelijk blijven.  Mogelijk kan daarom 
het huidige SARS-CoV-2 later niet eens de mensheid 
blijven teisteren als ordinair verkoudheidsvirus, zoals 
diverse andere coronavirussen. 

Wordt de situatie ooit weer zoals voor de uitbraak?

Zodra er effectieve vaccins beschikbaar zijn, is de situa-
tie in principe weer zoals tevoren. De maatschappij zal 
de economische klap wel te boven komen ondanks dat 
veel kleine bedrijven het niet zullen overleven.  
De vraag is of “we” iets hebben geleerd van de riskante 
manier waarop de economie was georganiseerd, hoe we 
omgaan met dieren en hoe afhankelijk we ons gemaakt 
hebben van lage-lonen-landen.   

Door het onderzoek naar een vaccin zal de wetenschap 
niet alleen grote stappen maken in de mogelijkheden 
toekomstige pandemieën te voorkomen, maar ook in de 
behandeling tegen vele vormen van kanker. 
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COVID-19 en seizoensgriep

De pandemie van COVID-19 wordt soms vergeleken 
met de “griep“ (seizoensgriep), meestal gevolgd door 
de bewering dat COVID-19 niet erger is dan de gewone 
griep.

Begin mei 2020 waren er in de VS ongeveer 65.000 
mensen overleden aan COVID-19. 283   Dit aantal 
is vergelijkbaar met het jaarlijkse door de CDC 
gerapporteerde geschatte aantal doden door de 
seizoensgriep. 284   Toch is de vraag naar ziekenhuis- 
voorzieningen waaronder beademingsapparatuur nog 
nooit zo groot geweest in de VS en de meeste westerse 
landen. Er is dus iets mis met de getallen. 

Getelde aantal doden tegen geschatte aantal doden

De CDC en vele vergelijkbare instituten in de wereld, 
hanteren voor het aantal zieke en overleden personen 
door griep berekende schattingen van de ingestuurde 
ICD-codes (International	Classification	of	Diseases).
Tussen 2013-2014 en 2018-2019 schommelde het 
jaarlijks gerapporteerde geschatte aantal doden door 
influenza tussen de 23.000 en 61.000.  Het aantal 
getelde doden door influenza lag jaarlijks tussen 3.448 
en 15.620.  Gemiddeld was het door de CDC geschatte 
aantal	doden	door	influenza	6x	hoger	dan	het	getelde	
aantal. 

Voor een betrouwbaar beeld zouden de weektellingen 
van doden door COVID-19 en seizoensgriep moeten 
worden vergeleken.  
Het aantal doden door COVID-19 was in 2020 van 
15-21 april 15.455 en van 8-14 april 14.478. 
Voor influenza was het gemiddeld aantal doden in de 
piekweken van 2013-2020 752,4.  
Vergeleken met week 15-21 april 2020 was het getelde 
aantal doden door COVID-19 dus 9,5-44,1 keer groter 
dan de piekweek van getelde doden door influenza van 
de laatste zeven influenzaseizoenen in de VS.

Case fatality rate 

De case fatality rate (CFR) is het percentage patiënten 
met een ziekte dat is overleden in vergelijking met het 
aantal patiënten waarbij de diagnose van deze ziekte is 
gesteld. 

Er zijn op dit moment (4 augustus 2020) geen 
goede CFR-getallen bekend om een vergelijking te 
kunnen maken tussen COVID-19 en influenza. De 
geschatte CFR voor COVID-19 ligt tussen minder dan 
1% in sommige landen tot 15% in andere. De grote 
verschillen zijn waarschijnlijk verklaarbaar door het 
gebrek aan testen en een onvolledige follow-up.  

De COVID-19-uitbraak op het cruiseschip Diamond 
Princess is een van de weinige situaties waarvan de 
getallen compleet zijn.  
Eind april 2020 was de CFR 1,8% (13 doden van 712
gevallen). Als wordt gecorrigeerd voor leeftijds-
verschillen met de algemene bevolking komt de CFR 
in de buurt van 0,5%.  Deze 0,5% is nog altijd 5x hoger 
dan de CFR van seizoens-influenza bij volwassen. 

Commentaar. Het aantal doden door COVID-19 is in de VS 
vele malen groter dan van influenza. Dat geldt ook voor 
de kans om aan de ziekte te overlijden als je die hebt 
opgelopen. Er is geen reden om aan te nemen dat de 
situatie in andere westerse landen heel anders is.
De uitspraak dat COVID-19 gewoon een iets ander griepje 
is, is dus onzin.  
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Beloop van de covid-19-epidemie gebaseerd op  een 
realistisch scenario van een dagelijkse toename van 
het aantal gevallen met ongeveer 26%.*

tijd aantal 
geïnfecteerd

aantal 
ziek

aantal dat IC 
nodig heeft

dag 0 1 0 0

dag 7 10 1 0

dag 14 100 10 0

dag 21 1.000 100 5

dag 28 10.000 1.000 50

dag 35 100.000 10.000 500

dag 42 1.000.000 100.000 5.000

dag 49 10.000.000 1.000.000 50.000

BIJLAGE 1  -  WAT ER MISGING IN ITALIË EN ANDERE EUROPESE LANDEN

Epidemiologie van covid-19 *

Het SARS-CoV-2 verspreidt zich heel snel onder de 
bevolking waardoor er in korte tijd een gigantisch 
aantal mensen ziek werden. Ongeveer 5% hiervan is 
zo ernstig ziek dat behandeling op de IC nodig is (zie 
tabel).  De snelle verspreiding komt mede doordat 
mensen al 3 dagen voor ze eventueel klachten krijgen, 
anderen kunnen besmetten.  
Bij het uitbreken van een infectie, zoals met de SARS- en 
MERS-virussen, worden in de epidemiologie een aantal 
verdedigingslinies onderscheiden:
1.  identificatie van iedereen die geï�nfecteerd is, op- 
 sporen en isoleren (quarantaine) van alle contacten
2.   social distancing waaronder het vermijden van grote 
 groepen mensen
Hieronder volgt een beschrijving van de gevolgen van 
het niet kennen van en handelen naar de "wetten" uit de 
epidemiologie van infectieziekten.

Wat er misging in Italië en andere Europese landen
De eerste diagnose covid-19 in Italië werd gesteld op 
31 januari 2020. Het SARS-CoV-2 is waarschijnlijk 
naar Noord-Italië gebracht door een of meer van de 
tienduizenden Chinese gastarbeiders die er in de mode-
industrie (kleding, tassen: Made in Italy) werken, legaal 
en illegaal, met ideale werk- en woonomstandigheden 
voor de verspreiding van het virus. Daarnaast komen 
er veel Chinese toeristen, waardoor er rechtstreekse 
luchtverbindingen tussen Noord-Italië en China 
werden onderhouden.91   Een uitgebereid fylogenetisch 
onderzoek liet zien dat het virus dat op 25 november 
2019 in Wuhan verscheen, Italië binnenkwam met twee 
Chinese toeristen.195 

Op 21 februari 2020 ging het aantal geï�nfecteerde perso-
nen van 3 naar 20.  De dag erna van 20 naar 62 en op 24 
februari van 155 naar 229. Deze laatste stijging had, in 
combinatie met de ervaringen in Wuhan, duidelijk moeten 
maken dat er minstens 50.000 mensen geï�nfecteerd zou-
den gaan worden en er 2500 IC-bedden nodig zouden zijn. 
Lombardije had er alles bij elkaar niet meer dan 660.
Op 24 februari 2020 was het dus al te voorzien dat 
er een week later in Lombardije veel doden zouden 
vallen. Toen het aantal geï�nfecteerde mensen op 28 
februari 2020 steeg van 888 naar 1128 werden geen 
quarantaine-maatregelen genomen. Ook niet toen het 5 
dagen later boven de 3000 kwam. Pas op 8 maart 2020 
werden er quarantaine-maatregelen afgekondigd voor 
Lombardije, het aantal gevallen was toen al opgelopen 
tot 5883.  Het nieuws dat Lombardije in quarantaine 
zou gaan lekte uit voordat het officieel werd afgekon-

digd. Veel studenten "vluchtten" daarop naar hun familie 
in het zuiden van Italië en namen het virus mee. Op 10 
maart 2020 ging heel Italië in lockdown.   

Tussen 23 februari 2020 en 7 maart 2020 kon het virus zich 
ongehinderd verspreiden en enorm veel mensen besmetten, 
mogelijk miljoenen of meer. Volgens de epidemioloog Igor 
Rudan van de universiteit van Edinburg, Schotland,* zouden 
er in Italië minimaal 100x minder mensen zijn overleden 
als de quarantaine twee weken eerder was ingevoerd en 
mensen zich aan de adviezen hadden gehouden.

Bergamo
Op 19 februari 2020 was er een voetbalwedstrijd in de 
Champions League tussen Atalanta uit Bergamo (Italië) 
en Valencia (Spanje). Het stadion in Bergamo was te 
klein voor het verwachte aantal bezoekers en er werd 
uitgeweken naar Milaan. Supporters gingen met 
30 bussen naar Milaan en bevolkten voor de wedstrijd 
massaal de Milanese straten.  Er kwamen ook 2500 sup-
porters uit Valencia naar Milaan. Atalanta maakte vier 
goals die door de supporters in het koude weer warm 
werden begroet. Zo werd Bergamo een rampstad en 
kwam het virus Spanje wel heel gemakkelijk binnen. 

Conclusie
Samengevat hebben de infecties in Europa 
ongecontroleerd uit de hand kunnen lopen door:

1.  de gebrekkig monitoring van de getalsmatige   
 wetmatigheden van epidemieën 
2.  het gebrek aan een heldere communicatie over de 
 gevaren van het virus
3.  de besluiteloosheid van de overheden over het
 nemen quarantaine-maatregelen 

* De informatie op deze pagina is grotendeels afkomstig van het artikel van Rudan I, A cascade of causes that led to the COVID-19 tragedy in Italy and in 
 other European Union countries. J Glob Health. 2020;10(1):010335. doi:10.7189/jogh-10-010335. PMID: 32257150 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7125421/pdf/jogh-10-010335.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7125421/pdf/jogh-10-010335.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7125421/pdf/jogh-10-010335.pdf
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datum uitspraak commentaar
21.01.2020
RIVM
twitter

MERS is een ander coronavirus dan het virus dat 
nu vooral Wuhan treft. We houden de situatie 
nauwlettend in de gaten en treffen maatregelen 
voor het geval er toch een patiënt in Nederland zou 
zijn. Die kans lijkt overigens op dit moment klein.

het RIVM doet uitspraken waarvoor geen bewijs is; de 
uitspraak dat de kans klein is dat het (zeer besmettelijke) virus 
Nederland bereikt, is echt onbegrijpelijk  

24.01.2020
RIVM

We staan in nauw contact met andere instanties, 
zoals de WHO en ECDC. De ziekte lijkt, met wat er nu 
bekend is, niet zo heel besmettelijk.

idem

28.01.2020 
16:34
RIVM  twitter

De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel 
besmettelijk. De ziekte lijkt ook niet makkelijk van 
mens op mens overdraagbaar. 

idem

27.02.2020
RIVM twitter

We weten nog niet goed of het ernstiger is dan 
een gebruikelijke griep, maar de officiële cijfers 
van dit moment lijken niet heel verontrustend.

in Italië was op 22.02.2020 duidelijk dat de verspreiding 
van SARS-CoV-2 een epidemische vorm aannam 

uitspraken 
RIVM in 
talkshows

Alleen personen met klachten zijn besmettelijk toen al bewezen onjuist

RIVM Scholen blijven open scholen gaan dicht;  de redenen van zowel open houden 
als sluiten zijn niet duidelijk;

uitspraken in 
talkshows
RIVM

Alleen patiënten met een „ernstig 
ziektebeeld”, met koorts én hoest of 
kortademigheid, worden getest.

WHO-advies: testen, testen en testen. Nederland begint veel te 
laat met het op grote schaal testen; ondertussen verspreiden 
besmette personen zonder, of met weinig, klachten het virus; 
het RIVM ventileerde nog wekenlang dat personen zonder 
klachten anderen niet besmetten...

uitspraken in 
talkshows
RIVM

Preventief testen is zinloos en niet doelmatig hierdoor is de ziekte massaal verspreid door besmette personen 
met weinig klachten, o.a. naar diverse zorginstellingen; reden 
van de uitspraak was dat er niet genoeg testen waren en/of het 
belang niet werd onderkend; wat "preventief" hier betekent, is 
onduidelijk. 
v/a 2 juni 2020 wordt iedereen die klachten heeft aangeraden 
zich te laten testen, o.a. bij GGD-campers

RIVM website Personen die covid-19 hebben gehad, mogen 24 uur 
nadat ze klachtenvrij zijn als niet besmettelijk  worden 
beschouwd

de WHO geeft 2 weken aan; het RIVM licht toe dat de 24 uur is 
ingegeven om personeel in de zorg snel weer te kunnen laten 
werken;
..... However, studies have shown that symptoms could appear 
as soon as three days after exposure to as long as 13 days later. 
These findings continue to support the CDC recommendation 
of self-quarantine and monitoring of symptoms for 14 days post 
exposure.  
website Harvard Medical School (zie verder: Nuttige websites)

01.03.2020 
Bruno Bruins, 
minister van 
Medische Zorg

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg tegen 
journalisten: Het is 'prima om mensen een hand of 
knuffel te geven"
AD 30.05.2020 Bijlage Het verdriet van Heerde

het kwartje is nog niet gevallen in Den Haag

Commentaar. Het RIVM is een wetenschappelijk instituut van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu.  
Het normaal uitstekend functionerende RIVM heeft wat SARS-CoV-2 en covid-19 betreft, bij herhaling standpunten 
ingenomen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs was of waarvan het tegendeel al was aangetoond.  RIVM-uitspraken 
lijken politiek gekleurd te zijn. Toch beroepen de verantwoordelijke ministers zich op "deskundigen van het RIVM".  Dit 
is temeer vreemd omdat het RIVM onderdeel is van het ministerie en ministers politiek verantwoordelijk zijn voor hun 
ambtenaren. Maar ook hebben diverse ministers flink geblunderd. Een parlementaire enquete zou t.z.t. op zijn plaats zijn. 
De nadelige gevolgen van bepaalde standpunten van het RIVM kunnen niet worden teruggedraaid, maar inzicht in wat, 
waar en waarom het fout ging in de communicatie en besluitvorming, kan van groot belang zijn om van te leren voor de 
volgende pandemie. 

BIJLAGE 2  -  MINISTERIE VAN VWS EN HET RIVM  -  1 VAN 4
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datum uitspraak commentaar
uitspraken in 
talkshows
RIVM

Kinderen mogen met elkaar spelen want ze worden 
niet ziek

kinderen zijn wél vatbaar, al worden ze minder vaak ziek, 
is de ziekte vaak minder ernstig en zijn ze mogelijk minder 
besmettelijk

uitspraken in 
talkshows
RIVM

Reuk- en smaakverlies is niet een belangrijk 
verschijnsel, we weten ook niet hoe vaak het 
voorkomt

het was al bekend dat een- tot tweederde van met SARS-
CoV-2 besmette personen reuk- en smaakverlies ervaren; bij 
rondlopende personen met griepachtige verschijnselen is reuk- 
en smaakverlies sterk geassocieerd met infectie met SARS-CoV-2

10.04.2020 
15.04.2020 
advies RIVM

het dragen van een mondkapje heeft weinig zin en is 
onnodig als iedereen zich aan het advies van afstand 
houden en thuisblijven houdt  

de enige reden van de RIVM-uitspraak is dat we niet genoeg 
mondkapjes hebben, de zoveelste verdraaiing van feiten en 
argumenten; de gevolgen hiervan voor
zorgmedewerkers en mensen in tehuizen zijn dramatisch

26.04.2020
RIVM

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op 
basis van de huidige kennis over covid-19, geen 
risico voor verdere verspreiding onder mensen. 
Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar 
de impact van deze besmetting bij nertsen op 
de gezondheid bij mensen is op dit moment 
verwaarloosbaar.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2020/04/26/covid-19-geconstateerd-op-
twee-nertsenbedrijven

onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben met 
een onderzoek met fretten wetenschappelijk aangetoond dat 
het Covid-19-virus door de lucht overdraagbaar is;
overdraagbaarheid via aerosols betekent dat het virus op elke 
gevoelige gastheer overdraagbaar is, dus ook de mens;
eind mei 2020 werd duidelijk dat nertsen de ziekte op mensen 
kunnen overdragen;

28.04.2020
bij talkshow 
Jinek

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport 
n.a.v. een vraag van Jinek over verpleeghuizen en 
de besmettelijkheid van mensen die geen klachten 
hebben: "nou dat inzicht of je besmettelijk bent als 
je geen klachten hebt, is zeer de vraag"

de minister trekt in twijfel dat je al besmettelijk kunt zijn 
voordat je klachten hebt, terwijl hier wetenschappelijk allang 
geen twijfel meer over bestaat

mei 2020
voortdurend 
en bij 
herhaling
Van Dissel 
RIVM

mondkapjes hebben geen zin als je je aan de 1,5 
meter-regel houdt; 

A person infected with coronavirus — even one with no 
symptoms — may emit aerosols when they talk or breathe. 
Aerosols are infectious viral particles that can float or drift 
around in the air for up to three hours. Another person can 
breathe in these aerosols and become infected with the 
coronavirus. This is why everyone should cover their nose and 
mouth when they go out in public.
Harvard Medical School (zie verder: Nuttige websites)
Zie voor de aanbevelingen van de CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/diy-cloth-face-coverings.html

RIVM website 
06.07.2020

1. Wat is de bijdrage van aerogene transmissie voor 
de verspreiding van SARS-CoV-2? 
We stellen dat op basis van de huidige inzichten on-
duidelijk is of aerogene transmissie een rol speelt in de 
verspreiding van SARS-CoV-2. Een uitzondering vormen 
aerosolvormende handelingen in de zorg, waar aanvul-
lende maatregelen worden geadviseerd.
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesyste-
men-onderbouwing

Volgens Lidia Morawska is het RIVM ‘kortzichtig’ als het stelt 
dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor het feit dat 
kleine druppels (aerosolen) het coronavirus kunnen verspreiden. 
Morawska is hoogleraar aan de universiteit van Queensland in 
Australië. Ze is gespecialiseerd in luchtkwaliteit en aerosolen. “De 
overheid moet maatregelen nemen om de ventilatie in gebouwen 
te verbeteren. Dus: meer ventilatie, geen recirculatie en probeer te 
vermijden dat luchtstromen direct langs mensen lopen.”
Kenniscentra als het Europese REHVA en het Nederlandse TVVL 
raden hun achterban aan om gebouwen maximaal te ventileren 
en geen gebruik te maken van zogenoemde recirculatie van lucht.

---------
Tussen technische en medische experts bestaat al langer on-
enigheid over de vraag of corona via de lucht wordt verspreid of 
niet. Medici zien daarvoor geen bewijs en gaan er dus vanuit dat 
de overdracht van de ziekte alleen via grote druppels gaat, dus 
bijvoorbeeld via hoesten en niezen. Technici daarentegen zien in 
meerdere studies voldoende aanwijzingen om voorzorgsmaat-
regelen te nemen. Ze wijzen daarbij op een restaurant in China, 
waar mensen besmet raakten door iemand van een andere tafel, 
die meer dan een meter van hen af zat. En op een koorrepetitie in 
de VS, waarbij de koorleden zich aan coronaregels hebben gehou-
den, maar toch zeker 32 van hen besmet raakten.
Peter Luscuere, hoogleraar Building Services aan de TU Delft, is 
zo’n technicus: ‘’Ik zou verwachten dat het RIVM op zijn minst een 
open discussie aangaat met andere mensen dan medici om te 
kijken of dat dat een rol zou kunnen spelen. Ze zouden niet alleen 
maar moeten zeggen dat het geen rol speelt, omdat het niet 
volgens de gouden standaard bewezen is.”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5161853/corona-covid-19-ventileren-
aerosolen-aerosols-kleine-druppels

RIVM website 
06.07.2020

2. In welke mate dragen ventilatiesystemen bij aan 
aerogene verspreiding?
Uit de studie van Xu et al. (2020) bleek het ventila-
tiesysteem van het cruiseschip de Diamond Princess 
geen rol te spelen in de verspreiding. Lu et al. (2020) 
stellen dat mogelijk transmissie heeft plaatsgevonden 
door de airconditioning, maar door de opzet van de 
studie kunnen andere routes niet worden uitgesloten. 
Vooralsnog is daarom de conclusie dat de rol van deze 
installaties in de verspreiding van SARS-CoV-2 nog niet 
opgehelderd is, maar dat dit geen rol lijkt te hebben 
gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het 
huidige beleid aan te passen.
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datum uitspraak commentaar
18.07.2020
Nieuwsuur
RIVM

vandaag werd bekend dat het RIVM “persoonlijke ervaringen” van Jaap van Dissel over mondkapjes als wetenschappelijk bewezen 
feiten presenteerde, met dramatische gevolgen voor o.a. bewoners van verpleeghuizen; vragen hierover uit het veld werden 
genegeerd; de verantwoordelijke minister verschuilt zich achter zijn eigen instituut; helaas is dit niet de enige miskleun van het 
RIVM in de coronacrisis;

30.07.2020
RIVM

Het RIVM adviseert nog steeds niet om mondkapjes 
verplicht te stellen. Directeur Jaap van Dissel 
verwees in een persconferentie naar een Noors 
onderzoek om die beslissing te verantwoorden.

Noors mondkapjesonderzoek waar RIVM zich op baseert, is deels achter-
haald, aldus Eenvandaag* 
Bjørn Gunnar Iversen, die het Noorse onderzoek deed, zegt evenwel dat 
mondkapjes vooral aan te raden zijn als het moeilijk is om afstand te 
houden. Maar nieuwe inzichten laten zien dat het wel degelijk goed is om 
vaker mondkapjes te dragen, vertelt Iversen.
“Recent onderzoek wees uit dat er een grotere groep mensen is die wel 
drager van corona zijn, maar geen symptomen hebben.”
Iversen ging uit van 20 procent, maar die groep blijkt het dubbele. Na de 
zomer komt hij dan ook met een update van zijn onderzoek. Er zijn maar 
weinig goede studies over de effectiviteit van mondmaskers, zegt Iversen. 
“Wekelijks komen er wel studies bij en dat is nodig. Dat we geen goede 
studies hebben, betekent niet dat mondkapjes niet werken.”
* https://eenvandaag.avrotros.nl/item/noors-mondkapjesonder-
zoek-waar-rivm-zich-op-baseert-is-deels-achterhaald/

15.09.2020
www.nu.nl
RIVM

Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke 
Coördinatie Infectieziektebestrijding van het 
RIVM: "Het groeiende aantal besmettingen moet 
nauwlettend in de gaten gehouden worden, 
net als de stijging van het aantal gevallen onder 
zeventigplussers. Maar vooralsnog is de situatie 
onder controle"

Er is een sterke toename aan de gang van het aantal besmette 
personen. In de afgelopen week werd bij 433 zeventigplussers het 
coronavirus vastgesteld, een week eerder was dat 253.  Op 15.09.2020 
waren er 1379 positief geteste personen. waarvan 45% bij personen 
van 20-40 jaar.*  De stijging is in augustus begonnen en blijft doorgaan.  
Het reproductiegetal dat begin september nog rond de 1 lag, is nu 
gestegen tot 1,38. Het is onbegrijpelijk dat het RIVM dan spreekt van 
dat de situatie onder controle is ..... onder controle van wie of wat ?
* https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

19.09.2020
Landelijk tv-
programma 
Nieuwsuur van 
18.09.2020
RIVM

Nieuwsuur ontdekt dat de richtlijn van het RIVM 
dat medewerkers in de ouderenzorg geen maskers 
hoefden te dragen als ze slechts "kort contact" 
hadden met een (verdachte) coronapatiënt, 
op 17.08.2020 stilzwijgend is veranderd. 
Mondmaskers zijn nu wel "noodzakelijk", 
ongeacht hoe lang het contact is. De wijziging 
is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke 
informatie, zei het RIVM tegen Nieuwsuur, en 
verder: "De bewering van het ministerie van 
Volksgezondheid dat de richtlijnen alleen maar 
gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid 
klopt niet, want schaarste speelde wel degelijk 
een rol." 

Politici en zorginstellingen reageren geschokt. Dit bevestigt eerdere 
verdenkingen (zie opmerkingen van 10.04.2020, 15.04.2020, 18.07.2020 
en 30.07.2020) dat het RIVM het nut van mondkapjes bagatelliseert door 
persoonlijke meningen van directeur Jaap van Dissel als wetenschappelijk 
bewijs op te voeren. Het RIVM sjoemelt dus met de waarheid ten koste 
van ouderen en medewerkers in de zorg. 

28.09.2020
NOS/RIVM

Als niet-medische maskers al bescherming bieden, 
dan is dat zeer beperkt, zegt Jaap van Dissel keer 
op keer. Fauci*: “Ik zou hem vragen te kijken naar 
de snel toenemende hoeveelheid data over het 
belang en de effectiviteit van gezichtsmaskers.”

* Fauci is directeur van het Amerikaanse NIAID 
(National Institue of Allergy and Infectious 
Diseases) van de NIH (National Institute of 
Health) en lid van de White House Coronavirus 
Task Force.

Fauci maakt zich wel zorgen over de huidige situatie. Van de mensen 
die in Nederland op corona worden getest, test volgens de meest 
recente cijfers 6,1 procent positief. Verwacht wordt dat er over een 
week elke dag 5000 besmettingen bijkomen. “Jullie gaan de verkeerde 
kant op en jullie zouden er goed aan doen die cijfers naar beneden te 
brengen.”
Commentaar: De geloofwaardigheid van Jaap van Dissel als directeur 
van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is hiermee tot 
het nulpunt gezakt en vraagt om ingrijpen van de minister. Het gaat om 
mensenlevens en je kunt je afvragen of van Dissel nog in zijn functie 
kan worden gehandhaafd.

15.09.2020
Nu.nl

Op 15.12.2020 heeft Minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) benadrukt dat 
vaccineren niet valt of staat met een week 
eerder beginnen maar wel met een veilig en 
zorgvuldig verloop.

  

Op 30.12.2020  kwam de aap uit de mouw met het bewijs dat bovenw-
genoemde opmerkingen van minister Hugo de Jonge prietpraat waren.
Hans van Vliet en Jaap van Delden, bij het RIVM verantwoordelijk voor 
de coronavaccinaties hebben in een interview met Nu.nl gezegd dat het 
vaccin van Pfizer/BioNTech niet paste in de coronavaccinatiestrategie 
waar het RIVM aan werkte. Er werd lang op gerekend dat het vaccin 
van AstraZeneca/Oxford als eerste ingezet kon worden. Het vaccin 
van AstraZeneca/Oxford kan in normale koelkasten worden bewaard.  
Het Pfizer-vaccin daarentegen moet bij -70oC worden bewaard en 
huisartsen beschikken niet over de benodigde vrieskisten. 
Met elke dag vertraging komt ook het einde van de coronacrisis een 
dag later en elke dag kost nu gemiddeld 175 ziekenhuisopnamen, 34 IC-
opnamen en 77 doden.    

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/noors-mondkapjesonderzoek-waar-rivm-zich-op-baseert-is-deels-achterhaald/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/noors-mondkapjesonderzoek-waar-rivm-zich-op-baseert-is-deels-achterhaald/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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datum uitspraak commentaar
25 juni 2021
twitter
minister van VWS 
Huge de Jonge

"Dansen met Janssen dus!", twitterde demissionair 
minister De Jonge  want na één prik met Janssen 
was het mogelijk om met je vaccinatiebewijs via 
de CoronaCheck-app te schreeuwen in een stadion 
of te dansen in een club, zonder je te laten testen. 
Met ingang van 10 juli 2021 is dit gecorrigeerd 
en zijn Nederlandse QR-codes op basis van een 
vaccinatie geldig vanaf 14 dagen na de laatste 
vaccinatie.

Een belachelijke uitspraak van de minister van VWS waarin hij ten 
onrechte communiceert dat éen prik met het Janssen-vaccin je zou 
beschermen. Tot overmaat van ramp was ook de QR-code direct geldig.
Dit moest naderhand worden gecorrigeerd maar heeft geleid tot een 
nieuwe piek in het aantal besmettingen in juli 2021.

20.10.2021
interview in het AD
OMT RIVM

De voorzitter van het OMT,  Jaap van Dissel, zegt 
20.10.2021 in een interview in het AD het niet 
nodig te vinden om een derde prik breder in te 
zetten dan nu gebeurt.  Voor verpleeghuizen 
maakt hij een uitzondering.  Als argument geeft 
hij aan dat als je dat zou doen, zoals in Israël, je 
het elk half jaar moet doen. Bovendien vind hij 
het niet nodig om mensen tegen milde ziekte te 
beschermen, dus zolang ze er niet door in het 
ziekenhuis komen of aan overlijden.

Dit is het zoveelste voorbeeld van een standpunt van Van Dissel dat 
berust op een persoonlijke mening en afwijkt van wat veel landen om 
ons heen wel doen. Hij gaat voorbij aan het feit dat de weerstand tegen 
het coronavirus na ongeveer een half jaar merkbaar is afgenomen en dat  
mensen met milde ziekte anderen kunnen besmetten. Uit een Israëlische 
studie was het nut van een derde prik (booster) al duidelijk. Op dat 
moment was de omicronvariant nog niet gezien maar deze maakte 
deze blunder nog veel dramatischer. Het gevolg was dat het boosteren 
in Nederland veel te laat begon, reden dat in december 2021 weer een 
totale lockdown nodig was

19.02.2022  
Jaap van Dissel 
en Jacco Wallinga 
(RIVM)
interview met NOS

Als reactie op het kritische rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar 
de corona-aanpak tot september 2020 zeggen 
Jaap van Dissel en Jacco Wallinga dat ze het met 
de kennis van nu net zo zouden doen. "Ik vind 
het een heel gewone situatie, we bekijken alles 
van alle kanten. Het betekent nog niet dat alles 
wat er op het RIVM gebeurt allemaal integraal 
gecommuniceerd moet worden. Dat zou heel erg 
vermoeiend en verwarrend zijn", zegt Wallinga. 
Volgens Van Dissel werd er in die periode gevaren 
op de kennis van de WHO."Door de WHO werd 
het veel lager ingeschat. Dan ga je niet als 
Nederland daar een mening over geven", aldus 
Van Dissel. 
Jaap van Dissel, Directeur Centrum voor Infectieziektenbestrijding 
van het RIVM; voorzitter OMT
Jacco Wallinga, RIVM-hoofdmodelleur

Een onbegrijpelijke en arrogant aandoende reactie van Van Dissel en 
Wallinga. Het RIVM is een wetenschappelijk instituut maar Van Dissel 
geeft aan dat ze varen op de WHO ..... Dat had Rutte ook zonder Van Dissel 
gekund!  Het komt nogal laf over om je nu bij kritiek te verschuilen achter 
de WHO.  Maar dit kun je ook uitleggen als een verkapte erkenning van 
fouten zonder dat ruiterlijk toe te geven. Overigens is dat varen op de 
WHO veelal pas na veel kritiek, vertraging en onnodige schade gebeurd.

De opmerking "Dan ga je niet als Nederland daar een mening over geven" 
is ronduit bizar en los van de realiteit omdat het Nederlandse beleid t.a.v. 
bijv. mondkapjes, vaccinaties en boosters in eerste instantie steeds haaks 
stond op dat van de rest van de westerse wereld. En dat kwam door de 
adviezen van het OMT en de te sterke invloed van Van Dissel. 

Het OVV-rapport is niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen voor alles 
wat misging maar om van te leren. Maar voor de genoemde spilfiguren van 
het RIVM lijkt deze boodschap vooralsnog niet te zijn geland. 

https://nos.nl/artikel/2418014-rivm-reflecteren-op-crisis-en-lessen-trekken-komt-later
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Vitamine D3

Vitamine D3 (cholecalciferol) wordt o.i.v. zonlicht in 
de huid gemaakt. Vitamine D3 zit ook in vette vis en 
wordt toegevoegd aan sommige voedingsmiddelen 
zoals margarine. Bij oudere mensen maakt de huid 
minder vitamine D3. Het is dan ook begrijpelijk dat 
ouderen, mensen die niet buiten komen of bedekt 
gekleed gaan en mensen met een donkere huid en in 
Nederland wonen, een vitamine D3-tekort kunnen 
hebben. Het is niet zeker bij welke concentratie van 
vitamine D3 in het bloed we van een tekort moeten 
spreken. Vaak wordt 50 nmol/l aangehouden maar in 
werkelijkheid kan het hoger of lager zijn. 

Risicofactoren voor een laag vitamine D3
Bij een onderzoek onder mensen van 65 jaar en ouder 
(waaronder gebruikers van extra vitamine D) bleek 
46,2% een vitamine D3-concentratie in het bloed 
te hebben onder de 50 nmol/l en 17,5% onder 30 
nmol/l.1  De kans op een tekort was o.a. groter bij:
- hogere leeftijd 
- vrouwen 
- niet gebruiken van alcohol
- niet gebruiken van vitaminen 
- geen lichamelijke activiteit (m.n. fietsen en tuinieren) 
- het niet hebben van een partner.

Gevolgen van vitamine D3-tekort
Bekende gevolgen van vitamine D3-tekort zijn rachitis 
(“Engelse ziekte”) en osteoporose (botontkalking).  
Rachitis kwam vroeger vooral voor bij kinderen maar 
is verdwenen sinds het gebruik van “levertraan” en 
vitamine D-tabletten. 
Er zijn veel ziekten waarbij een verlaagd vitamine D3 
is gevonden en de lijst neemt alleen maar toe. Dit roept 
twee essentiële vragen op. De eerste is of vitamine 
D3-tekort een oorzaak of een gevolg van de ziekte is. 
De tweede is of de ziekte kan worden voorkómen of 
behandeld door extra vitamine D3. 
Ziekten waarbij vitamine D3-tekorten zijn gevonden 
zijn o.a. beroerte, darmkanker, alvleesklierkanker4, 
diabetes mellitus type 1 en 2, vormen van dementie 

en infecties. Er is echter geen bewijs dat toediening 
van extra vitamine D3 deze ziekten kan voorkomen of 
verbeteren. 
Uit gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies 
bij personen van 56-85 jaar bleek dat het innemen 
van extra vitamine D3 het risico op sterfte met 11% 
verlaagde terwijl extra vitamine D2 geen effect had.2   
Harde conclusies kunnen helaas nog niet worden 
getrokken. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 
wat de beste dosis is van vitamine D3, hoelang het 
moet worden gebruikt en vanaf welke leeftijd. Op dit 
moment is het beste advies over extra vitamine D3-
gebruik dat van de Gezondheidsraad.3

Advies van de Gezondheidsraad over vitamine D
De Gezondheidsraad heeft in 2012 een aangepast 
advies uitgebracht over vitamine D3.3 
Hier volgt een samenvatting van de aanbevelingen. 
Achtergrondinformatie: 10 mcg (microgram) vitamine 
D3 = 400 IE. 

Extra vitamine D3 wordt geadviseerd voor de volgende 
groepen (aanbevolen dosis per dag):  

-  kinderen van 0-4 jaar: 400 IE vitamine D3 
-  vrouwen van 50-70 jaar: 400 IE vitamine D3 
-  mannen en vrouwen van boven 70 jaar: 800 IE 
 vitamine D3 

Voor sommige groepen mensen is altijd 800 IE   
vitamine D3 nodig, bijv. bij een donkere huidskleur  
 of als men huidbedekkende kleding draagt, etc. 

Mensen die zonlicht moeten vermijden i.v.m. een 
ziekte hebben ook 800 IE vitamine D3 nodig. Bij een 
gezonde voeding zijn geen extra andere vitaminen 
nodig. Dat kan wel nodig zijn bij bepaalde darmziekten 
en bij eenzijdige (bijv. vegetarische) voeding. 

Literatuur
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 Feb 19. PMID: 24552751
2. Chowdhury R, Kunutsor S, Vitezova A, et al. Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational 
 cohort and randomised intervention studies. BMJ 2014 Apr 1;348:g1903. doi: 10.1136/bmj.g1903 PMID: 24690623
3. Advies 2012 Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. 
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Lijst van symptomen vlg de WHO

Covid-19 treft verschillende mensen op verschillende 
manieren. De meeste geï�nfecteerde mensen krijgen 
milde tot matig ernstige ziekte en herstellen zonder 
ziekenhuisopname.  

Meest voorkomende symptomen
koorts
droge hoest
vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen
pijn
zere keel
diarree
conjunctivitis
hoofdpijn
verlies van smaak en reuk
huiduitslag of verkleuring van vingers en tenen

Ernstige symptomen
moeilijk ademen of kortademigheid
pijn of druk op de borst
uitval van spraak of beweging

Zoek onmiddellijk medische hulp bij ernstige 
symptomen. Bel altijd eerst op voordat je naar je dokter 
of gezondheidspost gaat.

Mensen met milde symptomen die verder gezond zijn, 
moeten thuis met hun symptomen omgaan

Het duurt gemiddeld 5-6 dagen voordat na besmetting 
met het virus er symptomen verschijnen, maar het kan 
tot 14 dagen duren.
 
_________________________
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

BIJLAGE 4  -  SYMPTOMEN VAN COVID-19 VOLGENS DE WHO EN CDC

Lijst van symptomen vlg de CDC

De CDC* heeft een lijst opgesteld van symptomen van 
COVID-19:

Van mensen met COVID-19 is een brede range van 
symptomen gerapporteerd, variërend van milde 
symptomen tot ernstige ziekte.  Symptomen kunnen 
verschijnen 2-14 dagen na blootstelling aan het virus. 
Mensen met COVID-19 kunnen o.a. hebben: 

- koorts of rillingen
- hoesten
- kortademigheid of moeilijk ademen
- moeheid
- spierpijn, pijn overal
- hoofdpijn
- nieuw opgetreden verlies van smaak of reuk
- keelpijn
- verstopte neus of loopneus
- misselijkheid of braken
- diarree

_______________________
* Centers for Disease Control and Prevention, VS
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symp-
toms.html

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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Chloroquine en hydroxychloroquine

Chloroquine en hydroxychloroquine (hier samen 
afgekort als h-CQ) worden al heel lang gebruikt voor 
de preventie van malaria. Ze zijn vooral bekend onder 
hun merknamen Nivaquine en Plaquenil.  Ze worden 
verder met succes gebruikt bij reumatoï�de artritis, 
auto-immuunzieken zoals o.a. lupus erythematodes 
disseminates (SLE) waarvoor het een essentieel middel 
is, andere vormen van lupus, het syndroom van Sjögren 
en sarcoï�dose. 

De werking van h-CQ tegen verschillende virussen is 
in het laboratorium bewezen, maar trials bij mensen 
waren tot nu toe teleurstellend.  De werking berust 
o.a. op het verhogen van de pH (zuurgraad) in de 
endosomen waardoor de fusie tussen virus of bacterie 
en celmembraan wordt geremd.21 

H-CQ is bij ruim 100 patiënten met covid-19 gebruikt 
bij de behandeling van de pneumonie.  Ze leken een 
gunstig effect te hebben op de afwijkingen op longfoto’s, 
de virustesten en ziekteduur.21,81  De positieve berich-
ten zijn echter tot nu niet gebaseerd op betrouwbare 
studies.21,38,95   In een open-label (= niet dubbelblinde) 
randomized controlled trial bij 150 patiënten met 
milde tot matig ernstige covid-19 kregen er 75 naast 
de standaardbehandeling h-CQ.127  Na vier weken was 
het virus bij ruim 80% van de patiënten niet meer 
aantoonbaar waarbij het geen verschil maakte of ze  
h-CQ hadden gekregen.  

In een retrospectieve studie werden 14.520 personen 
die al werden behandeld met h-CQ of colchicine, 
onderzocht op een SARS-CoV-2 infectie.116  Hiervan 
waren er 1.317 positief. Ook hierbij maakte het niet uit 
of de patiënten waren behandeld met h-CQ of colchicine. 
De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat h-CQ of 
colchicine beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2. 

Hydroxychloroquine met azithromycine 
Recent verschenen er drie publicaties waarin goede
resultaten werden gemeld van hydroxychloroquine 
en azithromycine.21,42,64  In twee andere publicaties 
werd geen effect gezien.43,44   Azithromycine is een 
antibioticum dat ook een werking heeft tegen sommige 
virussen zoals het zikavirus.72 Twee van de publicaties 
met een positief resultaat waren van dezelfde 
groep.42,64  Met beide studies is veel mis.83,*  De drie 
andere studies laten op wetenschappelijke grond 
evenmin conclusies toe.  In een recente Amerikaanse 
studie werd bij 368 IC-patiënten met covid-19 achteraf 
de kans berekend dat ze beademd moesten worden 
en/of overleden, al naar gelang ze waren behandeld 
met h-CQ (n=97), h-CQ én azithromycine (n=113) of 
geen h-CQ (n=158).  Van deze groepen overleed resp. 
27,8%, 22,1% en 11,4% en resp. 13,3%, 6,9% en 

14,1% moest worden beademd. De conclusie was dat 
de kans om te overlijden groter was in de groep die 
alleen h-CQ kreeg. De kans dat ze beademd moesten 
worden, verschilde niet tussen de groepen.85  Er 
kunnen geen definitieve conclusies worden getrokken 
uit dit onderzoek, bijv. omdat niet duidelijk was 
waarom de patiënten met h-CQ of azithromycine 
werden behandeld. Anderzijds is wel duidelijk dat 
behandeling met h-CQ geen groot verschil maakt voor 
de afloop.

Preventie van covid-19 door h-CQ
In een dubbelblinde placebo-gecontroleerde trial in 
de VS en Canada werd onderzocht of h-CQ ziekte kon 
voorkómen bij 719 asymptomatische personen die een 
risicovol contact hadden gehad met een bevestigde 
covid-19-patiënt. Van de personen met h-CQ kreeg 
11,8% verschijnselen die bij covid-19 passen en van  
hen met placebo 14,3%, een statistisch niet-significant 
verschil.197

Momenteel (9 mei 2020) lopen er wereldwijd veel trials 
met h-CQ,24 maar op basis van de huidige literatuur 
(9 mei 2020) lijkt h-CQ niet bruikbaar voor de preventie 
of behandeling van covid-19.

Het American College of Physicians heeft op 13 mei 2020 
aanbevelingen gepubliceerd over het gebruik van 
hydroxychloroquine alleen of in combinatie met 
azithromycine.150  Het advies is om ze niet te gebruiken 
om covid-19 te voorkómen of covid-19-patiënten mee te 
behandelen omdat er bekende schadelijke effecten zijn 
en de werking bij covid-19 niet is bewezen. 
Verder bevelen ze aan om het in ziekenhuizen 
desgewenst alleen in trialverband te gebruiken,150  
maar de vraag doet zich langzamerhand voor of de tijd, 
moeite en geld die de vele trials met h-CQ kosten, niet 
nuttiger kunnen worden besteed.  

BIJLAGE 5  -  CHLOROQUINE EN HYDROXYCHLOROQUINE

___________________
* Deze studies42,64 werden geleid door Didier Raoult van de 
Universiteit van Marseille. Mede door de aandacht van de 
president van een groot westers land, is de eerste studie42 onder 
een vergrootglas komen te liggen.54 Conclusie: de studie deugt niet. 
Zo begint de studie met 26 patiënten waarvan er 20 overbleven. 
Vier patiënten die niet verbeterden, werden weggelaten. En zo 
klopte er nog veel meer niet.83,95 En, last but not least, een van de 
auteurs was Editor in Chief van het tijdschrift waarin het artikel 
werd gepubliceerd, en de “peer review” was binnen een dag gefixt. 
Toeval of niet, maar als je verder leest over de persoon Didier 
Raoult, zijn werkwijze, omgaan met kritiek, omgaan met 
medewerkers enz., doet hij sterk denken aan de hierboven 
genoemde president.65
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Niet-medische gezichtsmaskers (“mondkapjes“)
Handen wassen, 1,5 m afstand houden en desinfectie van 
oppervlakken zijn de hoeksteen om infectie met SARS-
CoV-2 te controleren. Over het gebruik van niet-medische 
gezichtsmaskers ("mondkapjes") bestaat verwarring o.a. 
omdat het RIVM aangeeft dat ze weinig toevoegen aan de 
bestaande maatregelen en ze toch per 1 juni 2020 in het 
openbaar vervoer verplicht zijn. 

Er is geen direct wetenschappelijk bewijs dat stoffen 
gezichtsmaskers de overdracht van het SARS-CoV-2 
verminderen. Het staat evenmin vast of het dragen in het 
publiek van gezichtsmaskers, van wat voor soort dan ook, de 
drager, anderen of beiden beschermt.163  

Maar er is overtuigend bewijs dat gezichtsmaskers de 
besmetting van de lucht en oppervlakken vermindert.163  

Stoffen filters houden geï�soleerde virussen niet tegen. Virus-
sen worden echter meestal overgedragen via grotere deeltjes 
zoals aerosols (<5 µm) of druppels (>5 µm) die ontstaan door 
spreken, eten, hoesten en niezen.  Aerosols ontstaan ook als 
het water van druppels verdampt. Ter vergelijking: coronavi-
russen hebben een grootte van 60 - 140 nm (= 0,06 - 0,14 µm).

Filtratie-efficiëntie (FE) is het vermogen van materiaal
om de overdracht van deeltjes te blokkeren en wordt onder 
uitgedrukt als een percentage. De FE hangt af van het 
vasthouden van deeltjes van verschillende grootte, ongeacht 
wat het deeltje bevat. Stoffen filters kunnen druppels en 
aerosols tegenhouden en de werking is beter als ze uit 
verschillende lagen bestaan (figuur).  De FE voor enkellaagse 
katoensoorten was 43 - 94% vergeleken met 98 - 99% voor 
materiaal van disposable medische maskers. Verschillende 
enkellaagse stoffen van sjaals, sweatshirts, T-shirts en 
handdoeken hadden een FE van 10 - 40%.  Zie ook Tabel en 
volgend bladzijde.

Voordelen van gezichtsmaskers
Clase et al 163 en Greenhalgh et al 174 suggeren dat het 
mogelijke voordeel van gezichtsmaskers, een bescheiden 
vermindering van besmettingen, waar-schijnlijk opweegt 
tegen de mogelijke nadelen. Het meest veronderstelde 
mechanisme is de verminderde besmetting naar de 
omgeving toe. 
Zelfgemaakte drielagige katoenen maskers werden getest in 
een standaard slaapkamer en auto met aico. 
Ze hielden bijna evenveel druppels tegen bij hoesten en 
niezen als medische maskers van 3M, resp. FE 86,4% en 
99,9%.193

Eikenberry et al 165 hebben een wiskundig model 
ontworpen waarbij voor covid-19 relevante gegevens over 
de besmettingen in de Amerikaanse staten New York en 
Washington worden gebruikt. Op basis van hun bevindingen 
concluderen ze dat maskers vrijwel algemeen zouden 
moeten worden gebruikt en wel per direct, zelfs als ze 
thuis zijn gemaakt en van relatief geringe kwaliteit zijn. De 
afweging hierbij dat er onvoldoende medische maskers zijn 
en zorginstellingen voor gaan. Deze maatregel zou sterk 
kunnen bijdragen aan het onder controle brengen van de 
covid-19 pandemie. De voordelen zijn het grootste als ze 
samen met andere niet-farmacologische maatregelen die 
besmettingen verminderen, worden toegepast.165

Recente studies met personen in China en Italië geven 
aan dat van (nieuwe) besmette mensen 50 - 78% 
asymptomatisch is.167,168  Het is aannemelijk dat ook deze 
personen anderen kunnen besmetten. Esposito et al 166 

pleiten mede daarom ook voor een algemeen gebruik van 
gezichtsmaskers.

Nadelen van gezichtsmaskers
Geen enkel gezichtsmasker geeft 100% bescherming.
Andere nadelen die worden genoemd houden verband 
met:170

- hinder door het gezichtsmasker 
- onduidelijkheid over het gebruik in huis
- averechtse effecten (meer kans op besmetting)
- een vals gevoel van veiligheid 
- onjuist gebruik 
De meeste mensen (waaronder sommige zorg-medewerkers) 
verdragen het niet om de hele dag een gezichtsmasker te 
dragen; anderen die dit wel doen zouden snel weerstand 
ontwikkelen om ze verder te gebruiken (maskermoeheid).170

Het dragen van maskers is vervelend in de zomer.  Het vocht 
van zweten kan het masker onwerkzaam maken en een gun-
stige voedingsbodem zijn voor het virus.173

Gezichtsmaskers

Het punt is niet dat sommige deeltjes niet door gezichts-
maskers worden tegengehouden maar dat sommige deeltjes 
wél worden tegengehouden. Elk deeltje met een virus dat 
wordt geblokkeerd, komt niet als aerosol in de lucht of valt 
niet op een oppervlak dat later weer aangeraakt wordt.163

Voor instructies over maken en gebruik van mondkapjes: 
https://wwwradboudijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-me-
disch-mondkapje

stof         filter-efficiëntie (%)*

chirurgisch masker N95 - geen lek 85
chirurgisch masker N95 - met lek 50
katoenen dekbed 96
dekbedkatoen (80 dpi) 1 laag 9
dekbedkatoen (80 dpi) 2 lagen 38
flanel 57
katoen (600 dpi) 1 laag 67
katoen (600 dpi) 2 lagen 82
chiffon 1 laag 67
chiffon 2 lagen 83
natuurzijde 1 laag 54
nauurzijde 2 lagen 65
natuurzijde 4 lagen 86
hybride 1 katoen/chiffon 97
hybride 2 katoen/zijde - geen lek 94
hybride 3 katoen/zijde - met lek 37 
hybride 4 katoen/flanel 95

*gemiddelde waarde voor deeltjes <300 nm 
Konda et al.164 (vereenvoudigd)

Filter-efficiëntie	van	verschillende	stoffen	en	al	dan	niet	met	
een lek tussen masker en gezicht. Geen enkel masker geeft 
100% bescherming.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje
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BIJLAGE 6  -  GEZICHTSMASKERS ("MONDKAPJES")  - 2 VAN 2

Filtratie-efficiëntie	van	verschillende	gezichtsmaskers	zoals	de	N95	en	chirurgische	maskers,	maskers	met	éen	laag	
van allerlei stoffen en met meerdere lagen stof. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende materialen: lichte 
T-shirt stof doet niet veel terwijl jeans denim niet veel onderdoet voor medische maskers.
Bron: O'Kelly et al 364
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Fasen van geneesmiddelenonderzoek 

Pre-klinische fase

Studies in de pre-klinische fase zijn testen in vitro (testbuisjes of celkweken) en in vivo (dierexperimenten) om 
eerste gegevens te verkrijgen over de effectiviteit, toxiciteit en farmacokinetiek.

Fase I 

Humaan farmacologisch: eerste toediening bij mensen, meestal bij een klein aantal gezonde vrijwilligers. Er 
wordt gekeken naar tolerantie en veiligheid, meestal door middel van oplopende doseringen. Tevens betreft het 
vaak een evaluatie van farmacodynamiek en -kinetiek.

Fase II
 
Exploratief therapeutisch: onderzoek van de werkzaamheid bij (een klein aantal) patiënten met de ziekte 
waarvoor het is bestemd. Ook verificatie van het werkingsmechanisme bij patiënten of gezonde vrijwilligers en 
van de veiligheid bij kortdurend gebruik.

 Soms worden fasen IIA en IIB onderscheiden:

 Fase IIA: studie om de klinische werkzaamheid of biologische activiteit (proof of concept) aan te tonen

 Fase IIB: studie naar de optimale dosis met biologische activiteit en minimale bijwerkingen  

Fase III

Bevestigend therapeutisch: testen in de medische praktijk van de uiteindelijke dosering op bruikbaarheid en 
effectiviteit bij grotere aantallen patiënten. Vergelijking met een bestaand middel of placebo. Ook wordt gekeken 
naar de veiligheid op korte en langere termijn.

Fase IV

Post-marketing surveillance: onderzoek na registratie en gerelateerd aan het indicatiegebied waarvoor het middel 
is geregistreerd. Deze onderzoeken zijn niet nodig voor registratiedoeleinden, maar wel belangrijk voor het 
optimaliseren van het gebruik van het geneesmiddel.

De fasen I, II, III en IV worden ook geschreven als fasen 1, 2, 3 en 4.

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/soorten-onderzoek/onderzoek-met-geneesmiddelen/fase-i-ii-iii-en-iv
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BIJLAGE 8  -  NUTTIGE WEBSITES EN LINKS - 1 VAN 2

klik op de url om er naar toe te gaan

Still Confused About Masks? Here's the Science Behind How Face Masks Prevent Coronavirus. 
University of California, San Francisco, VS 
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):  informatie over covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

National Library of Medicine van de Amerikaanse NIH.  De publicaties over SARS-CoV-2 en covid-19 zijn gedurende 
de huidige coronacrisis zijn volledig in te zien en als pdf-bestand te downloaden
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

EMA (European Medicines Agency) met o.a. informatie over geneesmiddelen en vaccins die momenteel in onderzoek 
zijn, alsmede lopende trials  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19

Welke vaccins er voor covid-19 in ontwikkeling zijn: 
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker 

Welke klinische trials er gaande zijn of komen, voor geneesmiddelen en vaccins:
https://clinicaltrials.gov/

Informatie van de Harvard Medical School, VS
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/covid-19-basics

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), VS
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), VS: lijst van symptomen
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

CDC Richtlijnen voor eigenaren van huisdieren
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html

WHO Coronavirus disease (covid-19)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

NICE, the Royal College of General Practitioners (RCGP) and the Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) have today (18 December 2020) published a guideline on the management of the long-term effects 
of covid-19 (also known as Long COVID).
De eerste twee links zijn inleidende opmerkingen, de derde is een link naar de guideline zelf.
https://www.nice.org.uk/news/article/nice-rcgp-and-sign-publish-guideline-on-managing-the-long-term-effects-of-covid-19
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-66142028400325

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM)
Met uitgebreide informatie in het Nederlands over covid-19. Er kunnen ook vragen worden gesteld.
https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

Our World in Data
Informatie	in	getallen	en	grafieken	over	van	alles	en	nog	wat,	o.a.	over	covid-19
https://ourworldindata.org/

https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker
https://clinicaltrials.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.nice.org.uk/news/article/nice-rcgp-and-sign-publish-guideline-on-managing-the-long-term-effects-of-covid-19
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188
https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-66142028400325
https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19
https://ourworldindata.org/
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Informatie over betrouwbaarheid van onderzoek en onderzoekers

Hoe herken je betrouwbaar onderzoek? Artikel uit DE KENNIS VAN NU van 21 november 2013
Zie het artikel Twenty tips for interpreting scientific claims uit Nature 513 waar het op is gebaseerd 
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Hoe-herken-je-betrouwbaar-onderzoek/6418

Twenty tips for interpreting scientific claims
https://www.nature.com/articles/503335a.pdf

Het afwegen van de mening van een deskundige en een groep leken bij het innemen van een standpunt
Weighing an expert opinion and the opinion of a group of laymen
Colette Kuppens, Bachelorscriptie (LET_CIWB35) 8 juni 2018. Radboud Universiteit Nijmegen. 514

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/6422/Kuppens%2C_C.M.J._1.pdf?sequence=1

Retraction Watch 
Een website die publiceert over teruggetrokken wetenschappelijke artikelen waaronder over covid-19. Ook over 
tijdschriften die na kritiek aangeven hier iets mee te doen en het na zoveel jaren nog steeds niet hebben gedaan. 
https://retractionwatch.com/

Op 25 juni 2022 waren er volgens Retraction Watch 238 publicaties over covid-19 teruggetrokken en bij 13 waren er  
Expressions of Concern. Zie voor de lijst van de betreffende publicaties onderstaande link:
https://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/
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https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Hoe-herken-je-betrouwbaar-onderzoek/6418
https://www.nature.com/articles/503335a.pdf
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/6422/Kuppens%2C_C.M.J._1.pdf?sequence=1
https://retractionwatch.com/
https://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/


J.P. van de Merwe: SARS-CoV-2 en COVID-19

versie 07-05-2023 17:12:29

10 - Bijlagen

273

BIJLAGE 9  -  TOLL-LIKE RECEPTORS (TLRs)

Toll-like receptors (TLRs)

Toll-like receptors (TLRs) zijn eiwitten op en in cellen 
die structuren herkennen van o.a. bacteriën en virussen 
(pathogenen) zonder dat ze daar eerder mee in contact  
hoeven te zijn geweest (fig B9.1).  Het gevolg van deze 
herkenning is activering van de TLR waardoor er  
ontstekingsmediatoren zoals TNF-α (tumour necrosis 
factor-α) of IFN-γ (interferon-γ) vrijkomen.  Door 
deze reactie worden de pathogenen onschadelijk 
gemaakt.  De TLRs zijn een essentieel onderdeel van de 
aangeboren weerstand (natuurlijke weerstand).  
TLRs komen vooral voor in zgn. antigeenpresenterende 
cellen (o.a. macrofagen, dendritische cellen, 
B-lymfocyten) en zijn bepalend voor de gevolgen van 
het contact met een pathogeen. 277

TLRs vertonen kleine verschillen (polymorfismen) 
tussen personen waardoor bijv. infectie A voor 
bepaalde personen asymptomatisch verloopt, voor 
andere dodelijk en voor weer andere met meer of 
minder ziekteverschijnselen. Voor infectie B, kan dit 
bij diezelfde personen, geheel anders zijn.  Dit is een 
belangrijk fenomeen en zorgt er - mede naast andere 
polymorfismen (bijv. bij het MHC-complex) - voor dat 
bij infecties er altijd personen in de bevolking zullen zijn 
die deze overleven.

Er zijn 10 functionele TLRs bij de mens bekend (het 
TLR11-gen resulteert door een stopcodon niet in een 
TLR11). De genen van TLR1, TLR6 en TLR10 liggen op 
de korte arm van chromosoom 4 en die van TLR7 en 
TLR8 op het X-chromosoom 23. 
Er worden 2 groepen onderscheiden: transmembraan-
TLRs (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6) en intracellulaire 
(in de endosomen) TLRs (TLR3, TLR7, TLR8 en TLR9).
De transmembraan-TLRs herkennen vooral oppervlakte-
structuren van bacteriën, terwijl de intracellulaire TLRs 
pathogenen herkennen die de cel zijn binnengedrongen. 

Figuur B9.1 A: transmembraan-TLRs herkennen bacte-
riële structuren zoals lipopolysacchariden (LPS); B: in-
tracellulaire TLRs herkennen o.a. virale elementen  zoals 
ssRNA;  C: door activatie van TLRs wordt via de celkern 
de	vorming	van	pro-inflammatoire	eiwitten	gestart.	
https://www.clinisciences.com/en/read/toll-like-receptors-tlr-1179.html

Zo herkent TLR3 dubbelstrengs-RNA-virussen, TLR7 
en TLR8 enkelstrengs-RNA (ssRNA)-virussen en 
TLR9 dubbelstrengs-DNA van andere intracellulaire 
pathogenen.  

Het feit dat de genen van TLR7 en TLR8 op het 
X-chromosoom liggen, heeft mogelijk grote gevolgen 
voor verschillen in vatbaarheid en weerstand tegen 
infecties tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben  
namelijk 2 X-chromosomen zodat een afwijking in 
éen van de genen van TLR7 of TRL8 kan worden 
gecompenseerd door een normaal gen in het andere 
chromosoom. 
Ook wordt in de literatuur gespeculeerd dat dit mogelijk 
de achtergrond is van het vaker bij vrouwen voorkomen 
van bepaalde auto-immuunziekten zoals lupus 
erythematodes disseminatus (SLE) en het syndroom 
van Sjögren.  

Momenteel staan TLR7 en TLR8 in de belangstelling 
omdat ze de reactie op ssRNA-virussen bepalen, 
waaronder het SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, MERS-virus, 
hepatitis C virus en rhinovirus. 

Eind juli 2020 werd bekend dat 4 jonge mannen 
met ernstige COVID-19, waarvan er éen overleed, 
afwijkingen hadden in het TLR7-gen. 274  

Conclusie
Afwijkingen in het TLR7-gen zijn een risicofactor bij 
besmetting met het SARS-CoV-2 waardoor de afloop bij 
jonge mannen fataal kan zijn. Waarschijnlijk geldt dit 
ook voor TLR8.  
Het TLR7- en TLR8-gen liggen op het X-chromosoom en 
polymorfismen van deze genen zijn daardoor mogelijk 
verantwoordelijk voor verschillen in de gevolgen van 
besmettingen met SARS-CoV-2.
Activatie van TLR7 en/of TLR8 kan mogelijk het beloop 
van COVID-19 beï�nvloeden.   

B.

A.

C.

https://www.clinisciences.com/en/read/toll-like-receptors-tlr-1179.html
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BIJLAGE 10  -  ANTISTOFFEN EN NANOBODIES

Antistoffen 

Antistoffen (As) zijn eiwitten die vooral worden gemaakt 
als het lichaam in contact komt met bacteriën, virussen 
of andere zgn. antigenen (Ag). Andere namen voor 
antistoffen zijn antilichamen en immunoglobulinen. 
Antistoffen kunnen vooral goed binden aan de stoffen 
(antigenen) waardoor ze zijn opgewekt. 
Bij infecties geven ze zo bescherming (weerstand) tegen 
opnieuw ziek worden door die specifieke verwekker. 
Antistoffen kunnen ook worden opgewekt door 
antigenen die geen kwaad kunnen, bijv. geneesmiddelen 
of voedselbestanddelen. Ze kunnen zo verantwoordelijk 
zijn voor allergische reacties. 
Ze kunnen ook gericht zijn tegen bestanddelen van ons 
eigen lichaam, bijv. tegen bloedcellen waardoor deze 
te snel worden afgebroken. Ziekten die ontstaan door 
schadelijke effecten van antistoffen tegen lichaamseigen 
bestanddelen, worden auto-immuunziekten genoemd.  

Hoe werken antistoffen?
De basisstructuur van antistoffen bestaat uit 2 zware ke-
tens (heavy chains) en 2 lichte ketens (light chains), zie 
fig. B10.2 A.  Antistoffen herkennen een bepaald antigeen 
met het variabele deel (Fab), dat bestaat uit de lichte 
keten en een deel van de zware keten. Hierdoor wordt 
het Fc-fragment actief wat kan leiden tot binding van 
het Fc aan bijv. een Fc-receptor van een witte bloedcel 
waardoor het Ag-As-complex in de witte bloedcel wordt 
opgenomen en vernietigd. Als de As een bacterie heeft 
herkend, kan via het Fc-deel het complementsysteem 
worden geactiveerd waardoor de bacteriewand wordt 
stukgemaakt.

Er bestaan verschillende typen antistoffen. IgG, IgD, IgE 
en IgA bestaan uit de enkele basisstructuur, IgM uit 5 van 
deze structuren, samengehouden door een J-keten. Van 
IgA bestaan 2 subklassen IgA1 en IgA2. Een tweede vorm, 
sIgA (secretoir IgA), komt voor op de slijmvliezen en 
bestaat uit 2 basisstructuren verbonden door een J-keten 
en secretoy piece (SP).  Bij IgG worden 4 subklassen 
onderscheiden: IgG1 t/m IgG4.

Figuur B10.2  A: Antistoffen bestaan uit 2 zware ketens 
(blauw) en 2 lichte ketens (geel). De variabele delen van 
een lichte (VL) en zware (VH) keten vormen de bindings-
plaatsen (rood) voor antigeen (Ag-Bp);  B: Het single-
domain antibody van alpaca’s bestaat uit 2 zware ketens 
zonder het CH1; C: Nanobodies zijn de VH-fragmenten, 
waaraan in het laboratorium bijv. het Fc-deel van menselijk 
IgG kan worden gekoppeld. 

A. C.B.

VL

VH

CL

CH1

CH2

CH3

Ag-Bp

CH2

CH3

VH

Ag-Bp Ag-Bp Ag-Bp Ag-Bp

VHFab

Fc

Nanobodies

Alpaca's maken naast "gewone" antistoffen ook 
antistoffen die alleen uit kortere zware ketens 
bestaan.294  Het variabele deel van deze zgn. single-
domain antibodies (antistoffen met éen keten) , heet 
VHH domein maar wordt meestal aangeduid als 
nanobody.  
Nanobodies hebben voordelen ten opzichte 
van "normale" monoklonale antistoffen.  Ze zijn  
eenvoudiger om te maken en zijn erg stabiel. Doordat ze 
veel kleiner zijn, kunnen ze op vrijwel alle plekken in het 
lichaam komen.  De toepassingsmogelijkheden worden  
bepaald door de antigenen die ze binden en door de 
stoffen waaraan ze gekoppeld worden.  Toepassingen 
zijn zowel de diagnostiek als behandeling van ziekten.

A. C.B.

SP 
J

J

de schematische weergave van de   
antistoffen verschilt in beide figuren maar 
de deelfiguren A stellen hetzelfde voor

Figuur B10.1  Zie tekst. 
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BIJLAGE 11  -  IMMUNITEIT TEGEN SARS-CoV-2

Weerstand (immuniteit)

Van oudsher wordt de weerstand (immuniteit) tegen virussen, 
schimmels en bacteriën ingedeeld in aangeboren en verworven 
immuniteit. 
Aangeboren weerstand wordt ook natuurlijke of aspecifieke 
immuniteit genoemd. Hij is al bij de geboorte aanwezig, geeft een 
eerste verdediging tegen allerlei ziekteverwekkers zonder dat 
daar eerder contact voor nodig is geweest.  Hij bestaat o.a. uit de 
huid en slijmvliezen, bepaalde witte bloedcellen zoals granulo-
cyten, complementeiwitten en Toll-like receptors (zie terug).
Verworven immuniteit wordt ook adaptieve of specifieke	immuni-
teit genoemd en is vooral gericht tegen éen bepaalde
ziekteverwekker waarmee (eerder) contact is geweest. Hij 
bestaat o.a. de B- en T-lymfocyten waarbij de B-lymfocyten uitrij-
pen tot plasmacellen die de antistoffen produceren. 

Immuniteit tegen SARS-CoV-2

Bij een beginnende infectie met SARS-CoV-2 is er een 
forse toename van het aantal memory B-lymfocyten en 
plasmablasten*. Dit wordt gevolgd door een stijging in
het serum van specifieke (=tegen het virus gerichte)
antistoffen: van IgM en IgA na 5-7 dagen en van IgG na 
7-10 dagen. De concentratie van serum IgM en IgA neemt 
na 4 weken weer af terwijl die van IgG een piek bereikt na 
7 weken. 322

In de eerste week van de infectie activeert SARS-CoV-2 
ook T-lymfocyten. Specifieke CD4+ en CD8+ T-cellen 
bereiken een piek binnen twee weken en blijven in kleine 
aantallen 3 maanden of langer aantoonbaar.  
SARS-CoV-2-specifieke CD4+ en CD8+ memory 
T- cellen met cytotoxische eigenschappen ontstaan ook bij 
asymptomatische besmettingen. Ze maken ook cytokinen 
die de vermenigvuldiging van het virus onder controle 
houden en nieuwe ernstige infectie voorkomen.  

De sterkte van de antistof- en T-celreacties verschillen per 
persoon. Welke immunologische reactie immuniteit
veroorzaakt is niet zeker maar neutraliserende anti-stoffen, 
vooral die tegen epitopen op het spike-eiwit van het SARS-
CoV-2 verhinderen binding aan de ACE2-receptor, mem-
braanfusie en het binnendringen in de cel. Cytotoxische 
T-cellen kunnen met virus besmette cellen doden.

Na het afnemen van de hoeveelheid neutraliserende 
antistoffen en T-cellen wordt het geheugen voor antistof-
fen in standgehouden door een klein aantal langlevende 
plasmacellen in het beenmerg. Deze plasmacellen maken 
specifieke antistoffen zonder dat het antigeen daarbij aan-
wezig hoeft te zijn en vormen zo de basis van de bescher-
ming bij een volgende infectie.

Door ervaringen met de al lang bekende coronavirussen 
die alleen verkoudheid veroorzaken, houden veel weten-
schappers er rekening mee dat de immuniteit na infectie 
met SARS-CoV-2 weleens flink zou kunnen tegenvallen.

Gecoördineerde reacties van CD4+ T-cellen, CD8+ T-cellen 
en neutraliserende antistoffen beschermen waarschijnlijk 
tegen covid-19. Niet-gecoördineerde reacties, zoals die bijv. 
kunnen worden gezien bij personen boven de 65 jaar,  
lukt het vaak niet de ziekte onder controle te brengen. 329

Conclusie
Mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2 raken het virus 
binnen een paar weken weer kwijt, los van of ze er ziek 
door zijn geweest. Dit betekent dat het immuunsysteem 
snel korte metten kan maken met het virus na een 
eerste contact.  Dit is een totaal andere situatie dan bijv. 
bij infectie met HIV dat AIDS kan veroorzaken, waarbij 
zonder medicatie het virus  gewoonlijk aanwezig blijft. 

Proeven op apen laten zien dat SARS-CoV-2-vaccins 
in de regel goed beschermen tegen de ziekte covid-19 
ondanks dat soms wel een infectie met weinig of geen 
verschijnselen optreedt. 

Het aantal gevallen van covid-19 heeft medio september 
2020 wereldwijd ongeveer de 30 miljoen bereikt. Het 
feit dat het aantal meldingen van herinfectie - als ze 
al kloppen - op de vingers van éen hand is te tellen, 
suggereert dat de immuniteit - in ieder geval de eerste 
negen maanden - na besmetting behoorlijk goed is.

De vooruitzichten dat een van de vele in ontwikkeling 
zijnde vaccins zal beschermen tegen de ziekte covid-19 
zijn redelijk goed.  We zullen moeten afwachten hoelang 
de bescherming zal aanhouden. 
Het is te verwachten dat éen vaccinatie niet voldoende zal 
zijn en dus zal moeten worden herhaald.  
Als een vaccin naast bescherming tegen het ziek worden, 
ook zou voorkomen dat anderen kunnen worden besmet, 
stopt de verspreiding van het virus. Het zou dan zelfs 
helemaal kunnen verdwijnen en vaccinaties op enig 
tijdstip overbodig maken.  

Het eerste SARS-CoV, dat in 2002 en 2003 ruim 8000 
besmettingen en 800 doden veroorzaakte, is zelfs zonder 
dat er een vaccin was, verdwenen.  Isolatie van patiënten 
had succes omdat het virus veel minder besmettelijk was 
dan SARS-CoV-2 en niet op grote schaal werd verspreid 
door besmette personen zonder symptomen.  

___________________________
* een plasmablast is een B-lymfocyt die een differentiatie aan 
het ondergaan is naar antistoffen producerende plasmacellen;
B- en T-lymfocyten worden ook vaak B- en T-cellen genoemd

Zo liet een onderzoek met het verkoudheidscoronavirus 
HCoV 229E zien dat na een besmetting via de neus  
IgG- en IgA-antistoffen in een jaar tijd weer vrijwel 
verdwenen waren. Maar bij herbesmetting met 
dezelfde coronastam een jaar later werd geen van de 
eerder besmette proefpersonen verkouden en was de 
verspreiding van het virus bij alle korter.  
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BIJLAGE 12  -  PRETESTKANS, SENSITIVITEIT EN SPECIFICITEIT

Laboratoriumtesten 

Fabrikanten van laboratoriumtesten geven de 
prestaties van hun testen op als sensitiviteit en 
specificteit. 
Om deze te kunnen vaststellen is er een afsnijpunt 
gekozen voor wat "normaal"  en "abnormaal" is.  
Sensitiviteit is het percentage* personen met een 
bepaalde ziekte A dat een abnormale testuitslag 
heeft. Specificiteit is het percentage personen zonder 
de ziekte A dat een normale testuitslag heeft.  In de 
praktijk is er altijd een overlap tussen de uitslagen bij 
beide groepen, de sensitiviteit en specificiteit zijn bijna 
nooit 100%. 
Dit houdt in dat abnormale uitslagen ook bij personen 
zonder de ziekte kunnen voorkomen (foutpositief) en 
personen met de ziekte ook normale uitslagen kunnen 
hebben (foutnegatief).  De percentages foutpositieve 
en foutnegatieve uitslagen worden sterk bepaald 
door het percentage personen met ziekte A in de 
onderzochte groep, de zgn. pretestkans. 

Hieronder volgt een uitleg hoe het percentage 
foutpositieve en foutnegatieve uitslagen kan worden 
berekend.  
Als voorbeeld nemen we een antigeen-sneltest op 
het SARS-CoV-2 met een sensitiviteit van 72% en 
specificiteit van 99,4%.  

Voorbeeld 
De test wordt gebruikt in een groep waarin de kans op 
ziekte A 1% is: de pretestkans is dan 1%. 
Als we 1000 personen testen, hebben er dus 10 ziekte 
A.  Hiervan heeft 72% een abnormale test, dat zijn er 
dus 7,2.  Maar 2,8 hebben dus een normale test. 
Van de 990 personen zonder ziekte A heeft 99,4% een 
normale test, dat zijn er dus 984,1.  Maar 5,9 hebben 
een abnormale test.

___________________________
* uitgedrukt als percentage, bijv. 83%; ook vaak weergegeven 
als fractie van 1, dus 0,83

Op dezelfde manier kan worden berekend dat bij 
een andere pretestkans op ziekte A de percentages 
foutpositieve en foutnegatieve uitslagen ook anders 
zijn.  

In onderstaande tabel zijn de verschillende 
percentages foute positieve en negatieve uitslagen 
van een test met sensitiviteit van 72% en een 
specificiteit van 99,4% weergegeven bij verschillende 
pretestkansen op ziekte A.
In dit voorbeeld is 55-100% van de positieve testen  
juist en 3-100% van de negatieve testen. Een negatieve 
test geeft dus alleen bruikbare informatie als bekend is 
hoe groot de pretestkans ongeveer is. 

ziekte A

+

 99010

    984,1te
st +

     2,8

5,9     7,2
-

-
1000

     986,9

       13,1

Foute uitslagen bij verschillende pretestkansen
Voorbeeld test met sensitiviteit 72% en specificiteit 99,4%

pretestkans (%)   TP (%) TN (%) FP (%) FN (%)

 1 55 100 45 0
 5 86 99 14 1
 10 93 97 7 3
 50 99 78 1 22
 90 100 28 0 72
 99 100 3 0 97

Pretestkans   kans op ziekte A voordat de test is gedaan
TP true positive: percentage positieve testen dat juist is 
TN true negative: percentage negatieve testen dat juist is
FP false positive: percentage positieve testen dat fout is
FN false negative: percentage negatieve testen dat fout is

Het totale aantal abnormale testen is 7,2 + 5,9 = 13,1
waarvan er 7,2 juist zijn: 7,2 van 13,1 is 0,55 (55%) en 
5,9 van 13,1 is 0,45 (45%) foutpositief zijn. 

Het totale aantal normale testen is 2,8 + 984,1 = 
986,9 waarvan er 984,1 juist zijn: 984,1 van 986,9 is 
afgerond 100%.  2,8 van 986,9 is afgerond 0% is dus 
foutnegatief. 

In een tabel weergegeven ziet dat er zo uit (grijze 
velden zijn de totalen van de rijen en kolommen):
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BIJLAGE 13  -  CORONAVIRUSSEN

Coronavirussen  

Er zijn momenteel zeven coronavirussen bekend die bij 
de mens ziekten kunnen veroorzaken. Vier ervan zijn 
verantwoordelijk voor verkoudheden. 354   De overige 
drie geven ernstige, vaak dodelijke longonstekingen bij 
tot eenderde van de besmette personen. 

Coronavirussen bij dieren
Bij dieren veroorzaken de meeste coronavirusinfecties 
darmontstekingen.354 Voorbeelden zijn porcine trans-
missible gastroenteritis coronavirus bij varkens (TGEV), 
bovine coronavirus bij runderen (BCV), feline coronavirus 
bij katten (FCoV), canine coronavirus bij honden (CCoV) 
en turkey coronavirus bij kalkoenen (TCV).  
Infectious bronchitis virus (IBV) veroorzaakt bronchitis 
bij kippen en canine respiratory coronavirus bij honden 
(CRCoV). Het murine hepatitis virus (MHV) veroorzaakt 
bij muizen o.a. luchtweg-, darm-, lever- en neurologische 
infecties (encefalitis).

Coronavirussen bij mensen

SARS-CoV, MERS-CoV en SARS-CoV-2
In 2002 was er een epidemie met SARS-CoV. Van 
de 8000 besmette personen overleed 10% met een 
ernstige pneumonie (SARS, Severe Acute Respiratory 
Syndrome). Na 2004 zijn er geen nieuwe gevallen 
gemeld en lijkt het virus te zijn verdwenen. Na deze 
eerste uitbraak werden HCoV-HKU1 en HCoV-NL63 
ontdekt (zie verder). 
In 2012 heerste er in het Midden-Oosten MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome), veroorzaakt door 
MERS-CoV. Van de 1800 bekende patiënten overleed 
eenderde. Het virus komt nog steeds voor in het 
Midden Oosten.
In 2019 werden in China de eerste gevallen van de 
huidige pandemie van covid-19 gezien, veroorzaakt 
door SARS-CoV-2.  Vandaag de dag (19 oktober 2020) 
is de pandemie nog in alle hevigheid gaande. Er zijn nu 
meer dan 30 miljoen mensen besmet waarvan ruim 
een miljoen is overleden.

HCoV-229E, -HKU1, -NL63 en -OC43
De coronavirussen HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-
NL63 en HCoV-OC43 kunnen de mens infecteren, zijn 
endemisch* en verantwoordelijk voor 15-29% van de  
verkoudheden. 354  Ze zijn echter minder onschuldig 
als vaak wordt aangenomen omdat ze een reeks van 
luchtwegproblemen kunnen veroorzaken. 352

HCoV-NL63 is in verband gebracht met kroup 
(laryngitis en/of tracheï�tis) en HCoV-HKU1 met 
koortsstuipen. 

Gaunt et al 352  vonden dat HCoV-OC43, HCoVNL63, en
HCoV-HKU1 geassocieerd zijn met lagere luchtweg-
infecties.  Bij ruim eenderde van infecties met 
HCoV-OC43 en HCoVHKU1, werden ook andere virus-
sen aangetoond, het vaakst HRSV (humaan respiratoir 
syncytieel virus). De ernst van de ziekte was hetzelfde, 
ongeacht of er nu met éen van beide of met beide een 
infectie was. Waarschijnlijk bevordert infectie met het 
ene virus infectie met het andere.
HCoV-229E verschilt klinisch van andere corona-
virussen en andere respiratoire virussen omdat 70% 
van de ziektegevallen voorkwamen bij patiënten met 
een gestoorde afweer. 
De meeste mensen ontwikkelen als kind antistoffen 
tegen HCoV-229E, HCoV-NL63 en HCoV-OC43.  
Herinfectie met HCoV-229E en HCoV-OC43 komt vaak 
voor.  HCoV-HKU1 en HCoV-NL63 kunnen in gelijke 
mate bij alle leeftijdsgroepen worden aangetoond, 
waarschijnlijk omdat ze gedurende het hele leven bij 
herhaling infecties veroorzaken. 

Interessant is het MHV (murine hepatitis virus) dat bij 
de muis demyeliniserende hersenontsteking kan geven.  
Er is daarom gespeculeerd dat humane coronavirussen 
betrokken zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling 
van MS (multipele sclerose), hoewel daarvoor tot nu 
toe geen aanwijzingen zijn.353  Mogelijk wordt dit nog 
relevant i.v.m. incidentele MS-achtige bijwerkingen bij 
trials met vaccins tegen covid-19. 

Zoönotische transmissie en pathogeniciteit
Gussow et al 355 onderzochten welke mutaties bij 
coronavirussen het mogelijk maken dat ze van dier 
op mens overgaan (zoönotische transmissie) en sterk 
ziekmakend worden (toename pathogeniciteit).  
Inserties in het spike-eiwit (door invoegen van éen of 
meer nucleotiden in het RNA) hebben onafhankelijk 
van elkaar plaatsgevonden in de SARS- en MERS-
stammen van de gevaarlijke coronavirussen in zowel 
het domein dat betrokken is bij de fusie van virus en cel 
als het domein dat betrokken is bij de herkenning van 
de receptor. Dit zijn geen eenmalige gebeurtenissen 
maar een geleidelijk proces in de evolutie van deze 
gevaarlijke virussen. 
De onderzoekers concluderen dat het onstaan van 
SARS-CoV-2 een gevolg is van een natuurlijk proces van 
continue evolutie van het coronavirus.  Het is te
verwachten dat in de toekomst nog meer zoönotische 
transmissies zullen plaatsvinden met voor de mens 
zeer ziekmakende stammen.  Maar het is zeker 
mogelijk dat we daar in de toekomst een beter 
antwoord op hebben dan tot nu toe het geval was, met 
name door de snel aan te passen mRNA-vaccins.  

_____________________________
* een ziekte wordt endemisch genoemd als ze in een bepaald 
gebied blijft voorkomen, patiënten de ziekte in het gebied 
oplopen en het aantal besmettingen relatief constant blijft 
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Masks work? NO.” Scott Atlas, a member 
of Donald Trump’s coronavirus task 
force, wrote a tweet the Saturday before 
last that opened with these words - only 
to find it deleted by Twitter a day later. 
In the offending tweet, Atlas had written 
that the World Health Organisation 
(WHO) and the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) had both 
recommended against mask-wearing, 
and had in fact argued that it could cause 
“many harms”.

This violated Twitter’s policy against 
Covid-19 misinformation, so it had to 
go. As the New York Times noted, both 
the WHO and the CDC do recommend 
wearing masks to protect against the 
coronavirus.

The only problem is this: mere months 
ago, both the WHO and the CDC both had 
argued — in fact, argued very confidently 
- against the use of masks, just as Atlas 
said. It won’t do to ignore this rather 
inconvenient fact, as the New York 
Times did, or to pretend the statements 
were never made. That’s because the 
Atlas affair provides an object lesson in 
how overconfident claims by experts, 
especially on issues as fraught as 
Covid-19, can come back to bite them.

Throughout the pandemic, experts have 
been all too willing to make claims about 
the virus that bordered on the hubristic. 
It’s easy to forget, for example, that the 
first months of 2020 saw widespread and 
confident scepticism of any risk from the 
novel disease that was sweeping Wuhan. 
As an infamous (and since updated) 
BuzzFeed article advised readers not to 
worry about the coronavirus, but instead 
to worry about the flu, leading political 
figures found it difficult to resile from 
their initial “don’t panic!” stance, even as 
the pandemic began to take hold.

As late as 3 March, New York mayor 
Bill de Blasio, supported by his health 
commissioner, told residents to “go on 
with your lives + get out on the town 
despite coronavirus”. This plea for 
normalcy was made on the day that 
global coronavirus cases reached 90,000, 
and a mere month before the total Covid 
deaths in New York City exceeded those 
of 9/11. 

It shouldn’t be damning to make a bad 
call - nobody gets every prediction right; 
any professional forecaster will tell you 

that the best you can hope for is to be 
wrong less often. But the fundamental 
problem is the high degree of confidence 
with which the bad calls were expressed. 
Stating a position without the attendant 
uncertainty makes it very difficult, 
should the situation change, to update 
your views without losing face. In a 
crisis, slowing down that view-updating 
process could cost time, money, and even 
lives. Even after the update is made, those 
who heard your original, dogmatically-
expressed view might have lingering 
doubts - or might even use it against you.

Few areas better illustrate the pitfalls of 
expert overconfidence than the question 
of facemasks.

The initial messaging on masks from 
the WHO emphasised that masks were 
needed in medical settings where 
infected patients were likely to be 
coughing directly on or near healthcare 
workers.  The message was echoed by 
the US Surgeon General on Twitter, who 
exhorted citizens to “STOP BUYING 
MASKS!”, since they “are NOT effective 
in preventing [the] general public 
from catching #Coronavirus”. Both 
emphasised the need to preserve mask 
supplies for healthcare workers.

This might have made sense given 
the assumption that the coronavirus 
behaved like influenza — the model 
disease most countries were using to 
plan for a pandemic. If that was the case, 
it was thought, masks would likely be 
ineffective at preventing transmission 
outside of hospitals. Indeed, studies of 
facemask use for influenza had found 
mixed results. This, coupled with a 
norm that health organisations should 
require ultra-solid evidence before 
making recommendations, somewhat 
paradoxically meant that the “masks 
don’t work” message became ever-
more-confidently projected - even as the 
evidence behind it looked shakier and 
shakier.

In the UK, the public health community 
embraced the anti-mask message more 
strongly than most. For example, in 
care homes, where around half of the 
UK’s Covid deaths have occurred, staff 
were informed by the government in 
February that “face masks do not provide 
protection from respiratory viruses such 
as Covid-19 and do not need to be worn 
by staff” (incidentally, the following 

statement from the same document - 
“[i]t remains very unlikely that people 
receiving care in a care home or the 
community will be infected” - stands 
as one of the most tragic of the entire 
pandemic).

On 4 March, Chief Medical Officer Chris 
Whitty argued masks would reduce the 
risks of the non-infected “almost not at 
all” and said he would not advise wearing 
them. The medical website patient.info 
noted that its readers might see people 
wearing masks out and about. “Don’t 
worry if you haven’t bought one”, they 
wrote. “The masks are fairly ineffective 
for the average person. Only people 
caring for infected people and the 
infected people themselves needs [sic] 
to wear masks.” Even volunteer sewing 
groups were asked to make morale-
boosting patterned scrubs for NHS staff 
instead of using their skills to boost the 
mask supply.

The anti-mask campaign soon escalated 
beyond messaging. In early March, 
two businesses selling facemasks 
were banned from producing adverts 
that claimed their products offered 
protection from “viruses, bacteria, and 
other air pollutants”. The adverts, it was 
said, were “likely to cause fear”. This was 
on the advice of Public Health England, 
who didn’t just not recommend masks, 
but claimed they might raise the risk of 
transmission, since they were “likely to 
reduce compliance with good universal 
hygiene behaviours”. Professor Stephen 
Powis, the National Medical Director of 
NHS England, said that the firms selling 
facemasks who linked their product to the 
pandemic were “callous” and “outright 
dangerous”, and that advertising masks 
in this way had “rightly been banned”.

The campaign to keep British faces 
uncovered culminated in a video released 
by the UK Government on 11 March, 
where the Deputy Chief Medical Officer, 
Jenny Harries, told the Prime Minister 
in no uncertain terms that wearing 
a facemask was “not a good idea and 
doesn’t help”.

From the vantage point of mid-October, 
this seems more than a little odd. Masks 
are now mandated on public transport 
and in shops, are worn prominently in 
public by politicians and their public 
health advisers, and have become a 
normal part of life. The US Surgeon 
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general who had so vehemently decried 
the buying of masks on Twitter now has a 
picture of himself wearing one at the top 
of his page. Once again, the issue was not 
necessarily that the original messaging 
was wrong - as we stated above, the 
evidence was patchy, and decisions still 
have to be made.

But the sheer effort undertaken to double 
down on what could only ever have been 
an uncertain message helped to narrow 
the range of options, and likely slowed 
the eventual change in policy as studies, 
models and reviews arrived to bolster 
the case for masks. Overall, whereas 
the data is far from knockdown, and 
there hasn’t yet been time to run and 
publish high-quality randomised trials, 
the observational and other evidence 
does point towards a protective effect of 
masks for this disease.

Had the evidence for the experts’ views 
been rock-solid, some impatience 
with public disagreement might have 
been justified - particularly given the 
emergency situation. As it was, though, 
those who even gently queried the 
evidence quickly became subject to 
ridicule.

In a difficult-to-watch clip from Jeremy 
Vine’s Channel 5 show in mid-March, 
the model and businesswoman Caprice 
Bourret was upbraided by the show’s 
medical expert, Dr. Sarah Jarvis, after 
suggesting that a country-wide lockdown 
might be helpful. Jarvis perfectly 
encapsulated the expert attitude with 
which we’re familiar, telling Caprice that 
“unless you have read every scientific 
paper… you cannot argue with me on 
that. You can have an opinion, but it’s not 
a fact.” Undeterred, Caprice went on to 
note that in some East Asian countries 
that had enjoyed (and still enjoy) a better 
Covid trajectory than the UK, a large 
proportion of citizens wore surgical 
masks. “…which make no difference at 
all”, Jarvis snapped in rebuttal, laughing 
at Caprice’s attempts to respond.

Other experts followed suit in suggesting 
that coronavirus worries - and in 
particular, disagreements with expert 
advice - were indications of ignorance, 
or of low-quality thinking. The American 
Psychological Association’s Senior 
Director of Practice, Research and Policy, 
Lynn Bufka, told Time magazine in March 
that mask-wearing was a “superstitious 
behaviour”: “Even if experts are saying it’s 
really not going to make a difference,” she 
argued, “a little [part of] people’s brains is 
thinking, well, it’s not going to hurt.”

One of us has written previously about 
the overconfidence of experts in the 
realm of psychology - in particular, how 
many writers over-applied our shaky, 
laboratory-based evidence on how 
people deal with risk to this real-world, 
unprecedented pandemic situation. 
Harvard’s Cass Sunstein self-assuredly 
wrote in February about “probability 
neglect”, the tendency of people to 
exaggerate a threat that “triggers strong 
negative emotions”. This, Sunstein 
argued, explained people’s “excessive 
fear” about the coronavirus pandemic 
— essentially, they just couldn’t properly 
think it through.

Sunstein, for his part, soon performed 
an impressive volte-face, writing a 
month later about how “we can’t be too 
careful” about coronavirus - without 
once acknowledging his previous 
downplaying of the threat. Perhaps if 
he’d admitted how drastically wrong he’d 
been - that is, if he’d projected somewhat 
less confidence - he wouldn’t have 
subsequently been hired by the WHO to 
chair their “Technical Advisory Group 
on Behavioural Insights and Sciences for 
Health”.

Research that looks at people’s beliefs 
about Covid often bolsters the narrative 
of “the experts” versus “the unthinking”. 
A recent paper from academics at 
Cambridge surveyed people’s beliefs in 
Covid misinformation. Some of the beliefs 
they examined were bonkers conspiracy 
theories (“the new 5G network may be 
making us more susceptible to the virus”), 
and some were just daft (“breathing in 
hot air… (e.g. from a hair dryer) kills the 
coronavirus as it can only live in cool 
places”). They were all taken from the 
WHO’s Covid “Myth Busters” page, and 
they are all indeed myths that it would be 
silly to believe. But it can’t help but feel 
ironic that, at the time these academics 
accessed its website, the World Health 
Organisation was spreading its own 
confident misinformation: just one click 
away was the WHO’s page telling people 
not just that they shouldn’t wear masks 
if they weren’t directly looking after a 
Covid patient, but that it might actively 
be dangerous to do so.

Imagine travelling back in time to various 
points in 2020, knowing everything we 
now know about the coronavirus and 
its spread. In February, as you warned 
the world of the grimness to come, some 
experts would have told you that you 
were suffering from “probability neglect”, 
and that you should be more worried 
about the flu. In March, your view that 

masks would be helpful in controlling the 
disease would have marked you down as 
an agent of misinformation - psychologists 
might have suggested techniques to cope 
with your superstitious thinking, while 
Public Health England and the WHO 
might have said you were increasing the 
risk of spreading the virus.

Equally, if a time-traveller with the 
approved public health opinions of 
March 2020 journeyed just seven months 
into the future to the present day, their 
mainstream anti-mask position would be 
viewed with similar derision: they would 
perhaps have their thinking explained 
with regard to their gender, or might 
even be labelled a likely sociopath.

Which brings us back to Scott Atlas 
and his “Masks work? NO!” tweet. 
Although his views might seem absurd 
with our October-2020 hindsight, it 
wasn’t difficult for Atlas to find a rich 
seam of recent, strongly worded expert 
quotes to back up his anti-mask case. 
This wasn’t inevitable: although being 
misinterpreted or misrepresented is 
an occupational hazard for any expert 
making public statements, if so many 
experts had avoided going so far beyond 
the evidence, Atlas and those like him 
would’ve had a harder job.

The “expert view” vs “the misinformation” 
is a false dichotomy. It can be tempting 
to offer only certainty in times of crisis 
- but part of being an expert is knowing 
when to be uncertain, and being strongly 
aware of the provisional nature of our 
knowledge. Trustworthiness doesn’t 
just come from being right, but from 
communicating the limits of the evidence, 
and regularly updating one’s view in light 
of new data and analysis.

Overconfidence from the experts, 
coupled with a willingness to denigrate 
and even pathologise those who publicly 
dissented, might have made it harder for 
us to change course during the pandemic, 
costing us precious time that we couldn’t 
afford. If experts fail to reckon with the 
inevitable uncertainties of our current 
times, we risk delaying the next crucial 
update - or worse, overlooking it 
altogether.

https://unherd.com/2020/10/how-the-experts-messed-up-on-covid/
October 26, 2020
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 
 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.  
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je  
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Factsheet: Tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown. De maatregelen gaan op 4 november 2020 om 22.00 uur in 
en gelden voor twee weken.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/03/factsheet---tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown
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BIJLAGE 16  -  ANAFYLAXIE 

Anafylaxie is een acute overgevoeligheidsreactie op bijv. 
een voedingsmiddel, insectenbeet of geneesmiddel. De 
verschijnselen betreffen vooral de huid, luchtwegen en 
bloedsomloop.
Huidverschijnselen kunnen zijn urticaria ("galbulten"), zwelling 
en jeuk. Mogelijke luchtwegverschijnselen zijn hoesten, moeilijk 
ademen en piepende ademhaling zoals bij astma. Algemene 
verschijnselen kunnen een daling van de bloeddruk, zwakte en 
bewusteloosheid (shock) zijn. Zwellingen in de luchtwegen en de 
algemene verschijnselen kunnen dodelijk zijn.
Vaak kom je de termen anafylactische en anafylactoïde 
reacties tegen. Bij de eerste spelen IgE-antistoffen een 
centrale rol, bij de tweede is er niet-specifieke activatie van 
het complementsysteem. Bij beide worden de verschijnselen 
veroorzaakt door het vrijkomen van stoffen uit de granulen van 
mestcellen (weefsels) en basofiele granulocyten (bloed), zie 
figuur. 
De World Allergy Organization heeft voorgesteld om de termen 
anafylactische en anafylactoï�de reacties te vervangen door 
resp. immunologische en niet-immunologische anafylaxie. Dit 
omdat anafylactoï�de reacties ten onrechte vaak als minder 
ernstig werden beschouwd. De term anafylaxie voor beide typen 
reacties moet duidelijk maken dat ze  even ernstig kunnen zijn.
Maar ook deze indeling wordt niet altijd meer gehanteerd, o.a. 
omdat bij de zgn. niet-immunologische anafylaxie, IgE op de 
mestcellen en basofiele granulocyten aanwezig kan zijn zonder 
meetbare IgE-spiegels in het bloed.390

Allergische reacties 
Bij allergische reacties worden twee stadia onderscheiden: 
sensibilisatie en de reactie zelf. 
1. Bij sensibilisatie worden IgE-antistoffen gevormd tegen een 
niet-lichaamseigen stof, bijv. een stof in pollen, schimmels, 
voeding of tegen een geneesmiddel. Het IgE tegen die stof 
(allergeen genoemd) bindt nu aan mestcellen en basofiele 
granulocyten. De sensibilisatie zelf veroorzaakt geen klachten 
of verschijnselen.
2. Als een gesensibiliseerd persoon later weer in contact 
komt met hetzelfde allergeen, kan het allergeen twee IgE's 

Voorbeelden van stoffen die niet-IgE-gemedieerde 
anafylaxie kunnen veroorzaken 

• röntgencontrastmiddelen
• geneesmiddelen
 - NSAID's waaronder acetylsalicylzuur
 - vancomycine
 - morfine
 - middelen voor plaatselijke verdoving
 - chemotherapeutica
 - monoklonale antistoffen
• sulfiet (kan ook IgE-gemedieerde anafylaxie geven

op de mestcel of basofiele granulocyt verbinden. De cellen 
degranuleren nu waardoor de stoffen  uit de granulen vrijkomen 
zoals histamine, heparine, cytokinen (o.a. TNF-α, IL-4 en IL-
13) en prostaglandinen die verantwoordelijk zijn voor de 
acute verschijnselen van de anafylaxie. Anafylaxie van dit type 
wordt ook immunologische anafylaxie of anafylactische reactie 
genoemd.  

Door niet-specifieke activatie van het complementsysteem 
met splitsing van complementeiwitten kunnen C3a, C4a en C5a  
worden gevormd die degranulatie van mestcellen en basofiele 
granulocyten veroorzaken. Ze worden daarom anafylatoxinen 
genoemd. IgE is er niet duidelijk bij betrokken en er is  geen 
voorafgaande sensibilisatie herkenbaar.  Dit type reactie wordt 
ook als niet-immunologische anafylaxie of anafylactoïde reactie 
aangeduid.  

Behandeling
De belangrijkste behandeling bij ernstige anafylaxie is de 
toediening van adrenaline (epinefrine), gewoonlijk in de vorm 
van een auto-injector zoals de Epipen.  Met een auto-injector kan 
iemand met ernstige anafylaxie zichzelf eenvoudig adrenaline 
toedienen. Voor later optredende verschijnselen van ontsteking 
worden vaak corticosteroï�den gebruikt. 

→

→→→

→→
allergeen

B-lymfocyt

opnieuw blootstelling
aan hetzelfde allergeen

IgE bindt aan mest-
cellen en basofiele 
granulocyten

IgE

bridging van IgE

histamine  →  ↑ vaatdoorlaatbaarheid
 →    contractie glad spierweefsel
IL-4   ↑ Th2 differentiatie
IL-13  ↑ IgE productie

TNF-α  ↑ ontsteking

leukotriënen   ↑ vaatdoorlaatbaarheid 
prostaglandinen  contractie glad spierweefsel
  ↑ slijmvorming
  ↑ aantrekken T-cellen, eosinofiele 
      en basofiele cellen, mestcellen

}

} →

→

A.

B.

Anafylaxie. A. sensibilisatie: een eerste contact met een allergeen leidt tot de vorming van IgE dat zich bindt aan 
mestcellen	en	basofiele	granulocyten;		B:	bij	opnieuw	contact	met	hetzelfde	allergeen	vormt	het	allergeen	een	
brug tussen IgE-antsitoffen op de cellen waardoor deze de inhoud van hun granulen in de omgeving uitstorten; de 
vrijkomende stoffen, zoals bijv. histamine veroorzaken de klinische verschijnselen. ↑ = toename van 

degranulatie

vorming van IgE mestcel of basofiele 
granulocyt met IgE
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BIJLAGE 17  -  VOORLOPIG VACCINATIESCHEMA - 1 VAN 2

Vaccinatieschema - situatie per 17 april 2021

Het vaccinatieschema wordt voortdurend aangepast om diverse redenen. Dit zijn o.a. vertragingen in de uitvoering 
van de vaccinaties, problemen met de levering van de vaccins voor de verschillende groepen, veranderingen in 
prioriteit en toepassing bij doelgroepen van bepaalde vaccins i.v.m. werking en bijwerkingen.  Voor de meest actuele 
situatie volgt hier een link naar de webpagina van de rijksoverheid over het vaccinatieschema.    

Hieronder volgt een overzicht van vaccins die momenteel in gebruik zijn of binnenkort beschikbaar kunnen komen.
De vaccins van AstraZeneca/Oxford worden momenteel (per 17 april 2021) alleen gebruikt voor personen van 60-
64 jaar en die van Janssen/Johnson & Johnson zijn in de EU nog helemaal niet gebruikt, alles i.v.m. de bijwerking van 
trombose en trombopenie (VITT).   

   
_____________________________________________________________________________________________________________
* fabrikant/ontwikkelaar 1 merknaam type vaccin 2 EMA-goedkeuring  product-informatie 
_____________________________________________________________________________________________________________
A:  AstraZeneca/Univ. Oxford    Vaxzevria DNA in chimpansee-adenovirus 3 29 januari 2021   <AstraZeneca: klik hier>
C:  CVnCoV (CureVac/Bayer)      mRNA in LNP vanaf 2021 kw 3 ? 
J:   Janssen (Johnson & Johnson)  DNA in humaan adenovirus 3   11 maart 2021  <Janssen/J&J: klik hier>
M: Moderna  mRNA in LNP 6 januari 2021  <Moderna: klik hier>
P:  Pfizer/BioNTech Comirnaty mRNA in LNP 21 december 2020 <Pfizer: klik hier>
S:  Sanofi/GSK  ars 
N:  NVX-CoV2373 (Novavax)   ars in LNP met Matrix-M adjuvans vanaf 2021 kw 3 ?
V: VLA2001 (Valneva)  geïnactiveerd geheel virus met adj. 2021 kw 4
__________________
1.  tekst in groen: vaccin is door de EMA (voorlopig) goedgekeurd
2. DNA en mRNA coderen voor het spike-eiwit; LNP: liquid nano particle
3. virus is gemodificeerd en verzwakt of geïnactiveerd
4. ars: adjuvanted recombinant spike-eiwit

_____________________________________________________________________________________________________________

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-product-information-approved-chmp-11-march-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comirnaty-product-information-approved-chmp-8-january-2021-pending-endorsement-european-commission_en.pdf
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vaccin | fabrikant aantal 
inentingen

(interval in weken)

2021  
kw 1

2021  
kw 2

2021  
kw 3

2021  
kw 4

2022  
kw 1

TOTAAL

Comirnaty | Pfizer/BioNTech 2 (3-6) 2,2-2,7 1 2,8-4,5 1,3 3,4-4,0 1,3 0,8 3 8,4-12,0 1,3

Moderna 2 (4) 0,4 1,36 1,36 3,1 6,2
8,0

AZD1222  (Vaxzevria) 
AstraZeneca/Oxford

2 (4-12) 4,5 5 5,2 5 2 11,7

CVnCoV (CureVac/Bayer) 2 (4) 0,62 1,6 2 2 2,2 2,2 8,6

Janssen / Johnson & Johnson 1 3 6 2,3 11,3

Sanofi/GSK 2 (3) 5,852 5,85 11,7

NVX-CoV2373 (Novavax) 2 (3)

VLA2001 (Valneva) 2 (?)

TOTAAL 7,7 1 14 1 20,6 1 13,5 2,2 57,7-61,3 1

8,0+ Moderna: 8,0 

Aantal (in miljoen) door Nederland bestelde vaccins per fabrikant en verwachte kwartaal van levering. Bestellingen en 
leveringen worden gecoördineerd door de Europese Unie. Groene tekst: door de EMA goedgekeurde vaccins.
Dit schema is sterk onderhevig aan veranderingen o.a. door de diverse problemen met het vaccin van AstraZeneca/
Oxford en van Janssen/Johnson & Johnson. 

_______________________________________________
1. de productinformatie is aangepast op 08.01.2021 omdat er uit een flacon zeven i.p.v vijf doses kunnen worden gehaald, dus 40% meer. 
2.  levering in genoemd kwartaal is onwaarschijnlijk omdat de fase 3 trial dan nog niet is afgerond.
3.  op 08.01.2021 werd bekend dat de EU 300 miljoen doses extra heeft besteld waarvan er 75 miljoen in de eerste helft van 2021 worden 
 geleverd. Nederland krijgt hiervan 3,89%, dus 11,67 miljoen extra doses waarvan bijna 3 miljoen in het tweede kwartaal van 2021. 4

4. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaande tabel. 
5. 22.01.2021: AstraZeneca zal in het eerste kwartaal minder vaccins leveren dan verwacht. Dit komt doordat een Europese productielocatie 
 (tijdelijk) niet zoveel vaccins kan maken als gepland. Een hoge ambtenaar binnen de EU meldt anoniem aan persbureau Reuters dat AstraZeneca 
 in het eerste kwartaal 60% minder vaccins zal leveren dan de bedoeling was, nl. slechts 31 miljoen doses. In het tweede kwartaal zou de 
 farmaceut meer dan 80 miljoen doses moeten leveren, maar AstraZeneca kon gisteren nog niet ingaan op de vraag of dat aantal nog gehaald gaat 
 worden.4   Dit is dus de tweede zeperd van het ministerie van VWS met AstraZeneca na die van vorig jaar toen men er ten onrechte blind op 
 vertrouwde dat AstraZeneca als eerste vaccins zou leveren. Dat bleek Pfizer/BioNTech te zijn maar hun vaccins moesten bij -70oC worden 
 bewaard, één van de redenen  van de verkeerde planning en falende logistiek. 
6. Op 03.02.2021 werd bekend dat Nederland alsnog 8 miljoen doses bij Moderna heeft besteld, verwachte levering vanaf 2021 kw 3

3,9-7,8 4                 
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BIJLAGE 18  -  FRAUDULEUZE PUBLICATIES 

Autisme en BMR-vaccinatie

Een beroemd voorbeeld van wetenschappelijk bedrog is een 
publicatie van A.J. Wakefield en 12 (!) andere onderzoekers 
in The Lancet in 1998 met claims over een verband tussen 
autisme en BMR*-vaccinatie.1  In 2004 werd bekend dat deze 
claims frauduleus waren, maar pas in 2010 trok The Lancet 
de gehele publicatie terug.2,3  De publicatie werd 1153 keer 
geciteerd maar veel publicaties van na 2010 gaven zelfs niet 
aan dat de publicatie van Wakefield et al wegens fraude was 
teruggetrokken.  

Op 24 mei 2010 werd Wakefield door de GMC (de 
Britse medische tuchtraad) schuldig bevonden aan vier 
beschuldigingen van oneerlijkheid en 12 gevallen 

van mishandeling van kinderen met problemen met de 
mentale ontwikkeling. Op last van de GMC werd Wakefield 
uit het artsenregister geschrapt.4

In 2016 regisseerde Wakefield de pseudo-wetenschap-
pelijke documentaire film Vaxxed waarin wordt beweerd 
dat het verband tussen de BMR-vaccinatie en autisme door 
de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) in de doofpot is gestopt.4

Een aardig overzicht over deze kwestie en meneer   
Wakefield is Autisme en vaccinaties: hoe de mythe ontstond.5    

* BMR: bof, mazelen, rode hond
___________________________________________________
1.  Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, Harvey P, Valentine A, Davies SE, 
  Walker-Smith JA. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. 
 Lancet 1998;351(9103):637-641. doi:10.1016/S0140-6736(97)11096-0. [retracted in: Lancet 2010;375(9713):445].
2.  Suelzer EM, Deal J, Hanus KL, et al. Assessment of citations of the retracted article by Wakefield et al with fraudulent claims of an association
  between vaccination and autism. JAMA Netw Open 2019 Nov 1;2(11):e1915552. doi: 10.1001/jamanetworkopen 2019.15552. PMID: 31730183.
3. In 2004 trokken 10 auteurs (maar Wakefield niet) de conclusies over het verband tussen BMR-vaccinatie en autisme terug. Deze 10 auteurs   
 waren net zo verantwoordelijk voor de frauduleuze inhoud van de publicatie als Wakefield en profiteerden 6 jaar lang van een publicatie   
 op hun naam in The Lancet. Ze trokken zich pas terug toen de fraude aan het licht was gekomen. The Lancet trok de publicatie pas in 2010
 terug vanwege false claims, maar dit was pas nadat Wakefield door de GMC was veroordeeld.   
4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
5. https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3748098/nieuws/autisme_en_vaccinaties_hoe_de_mythe_ontstond.html

De Surgisphere dataset

Surgisphere stond in 2020 centraal bij twee peer-reviewed 
publicaties in The Lancet en New England Journal of Medicine. 
Deze publicaties, van dezelfde groep, werden wegens fraude 
teruggetrokken. Surgisphere is een bedrijf, opgericht door 
de 41-jarige vaatchirurg Sapan Desai, dat beweert een grote 
database te hebben met klinische informatie over COVID-19-
patiënten van zo’n 1.200 ziekenhuizen over de gehele wereld.

The Lancet publiceerde op 22 mei 2020 een studie waarin 
door Surgisphere verzamelde gegevens van 96.000 COVID-
19-patiënten uit de gehele wereld waren geanalyseerd.1 De 
studie toonde aan dat het door President Trump aangeprezen 
hydroxychloroquine (Hcq) schadelijk was voor COVID-19-
patiënten. Dit was voor de WHO, UK en Frankrijk aanleiding 
om klinische trials met Hcq op te schorten. Overigens 
werd daarna bewezen dat Hcq niet helpt bij COVID-19.  Al 
snel na deze publicatie rezen er twijfels of Surgisphere 
wel overeenkomsten met 1.200 ziekenhuizen kon hebben 
afgesloten en ook over de snelheid waarmee de gegevens 
waren verwerkt. 200 wetenschappers hebben daarop 
The Lancet om informatie gevraagd over de ziekenhuizen 
en de analysemethoden en een lijst met afwijkingen en 
tegenstrijdigheden meegestuurd.  
Surgisphere kon aan onafhankelijke peer-reviewers geen 
toegang geven tot de dataset en andere gevraagde informatie.  
De co-auteurs Mandeep Mehra, Frank Ruschitzka en Amit Patel 
hebben hierop verzocht om de publicatie terug te trekken.  

In een publicatie van de New England Journal of Medicine 
(NEJM) op 1 mei 2020 werd bevestigd dat personen die 

ACE-remmers of angiotensine-receptor blockers tegen hoge 
bloeddruk gebruiken geen verhoogd risico lopen te overlijden 
als ze COVID-19 krijgen. Op 2 juni 2020 publiceert de NEJM 
een “expression of concern“ omdat er grote zorgen waren 
ontstaan over de kwaliteit van de informatie in de dataset en 
wordt aan de auteurs gevraagd om te bewijzen dat de data 
betrouwbaar zijn. De auteurs reageren met: “Because all the 
authors were not granted access to the raw data and the raw 
data could not be made available to a third-party auditor, we 
are unable to validate the primary data sources underlying our 
article, “Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality 
in Covid-19.”  We therefore request that the article be retracted. 
We apologize to the editors and to readers of the Journal for 
the	difficulties	that	this	has	caused.”		De publicatie wordt dus 
teruggetrokken omdat ze de data niet kunnen overleggen. 
De enige aannemelijke verklaring hiervan is dat de data niet 
bestaan!

Van 200 artikelen die Science onderzocht en na de terugtrek-
kingen waren gepubliceerd, was er in 105 sprake van onjuiste
citaties.3 Meestal werden de studies geciteerd als wetenschap-
pelijke steun. Science vond ook een handvol artikelen die op 
basis van dezelfde Surgisphere dataset in een preprint uit april 
2020 schreven dat het middel ivermectine tegen parasieten 
gunstig was bij COVID-19.   
In het kader hieronder wordt beschreven hoe een frauduleuze 
publicatie uit 1998 die werd teruggetrokken in 2010, tot op de 
dag van vandaag een voedingsbodem is voor complotdenkers 
over vaccinaties. 

1.  Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F, Patel AN. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19:
  a multinational registry analysis. Lancet. 2020 May 22:S0140-6736(20)31180-6. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31180-6. Epub ahead of print. 
 Retraction in: Lancet. 2020 Jun 5;:null. Erratum in: Lancet. 2020 May 30;: PMID: 32450107; PMCID: PMC7255293.
2. Mehra MR, Desai SS, Kuy S, Henry TD, Patel AN. Cardiovascular disease, drug therapy, and mortality in Covid-19. N Engl J Med 2020 Jun   
 18;382(25):e102. doi: 10.1056/NEJMoa2007621. Epub 2020 May 1. Retraction in: N Engl J Med 2020 Jun 4;: PMID: 323566261.
3. Fouquet H, Langreth R. Surgisphere, the Indian-American founded tiny data firm at the centre of HCQ-Lancet storm. 
 https://theprint.in/science/surgisphere-the-indian-american-founded-tiny-data-firm-at-the-centre-of-hcq-lancet-storm/436343/

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3748098/nieuws/autisme_en_vaccinaties_hoe_de_mythe_ontstond.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3748098/nieuws/autisme_en_vaccinaties_hoe_de_mythe_ontstond.html
https://theprint.in/science/surgisphere-the-indian-american-founded-tiny-data-firm-at-the-centre-of-hcq-lancet-storm/436343/
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BIJLAGE 19  -  DE BRITSE VARIANT VOC-202012/01: COVID-19 DOOR CONTACT

Tabel B19 Personen die na contact met een COVID-19-patiënt ook COVID-19 kregen, uitgesplitst naar o.a. de virus-
variant (wel of niet VOC-202012/01), niveau van contact en leeftijdsgroep
Bron:  Analysis of secondary attack rates using routine contact tracing data. In: Investigation of novel SARS-CoV-2 variant. Variant of Concern 
202012/01 Technical briefing 3. Public Health England, Version 1, release date 5 January 2021, www.gov.uk/phe 432

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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BIJLAGE 20  -  ADENOVIRUSSEN  

Figuur B20.1 Schematische structuur van adenovirus. 
1: penton capsomeren 2: hexon caspsomeren 3: viraal genoom (lineair dubbelstrents-DNA)
Bron Figuur links: Pico en el Ojo, - Y tambe&#039;s file, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=981035
Figuur rechts: Dr. Richard Feldmann nl.m.wikipedia.org

Adenovirussen

Adenovirussen zijn DNA-virussen die voorkomen bij 
dieren en mensen, zowel bij kinderen als volwassen.  
Adenovirussen hebben de vorm van een regelmatig 
20-vlak (fig. B20.1).  

Besmettingen gebeuren door direct contact, aerosols, 
fecaal-oraal of via water (bijv. conjunctivitis in zwem-
baden die onvoldoende chloor bevatten). Ongeveer 
de helft van de adeno-virusinfecties verloopt zonder 
symptomen.  
Als ze symptomen veroorzaken, zijn deze gewoonlijk 
mild. Voorbeelden zijn luchtweginfecties (verkoudheid, 
longontsteking, croup, bronchitis) en conjunctivitis 
(bindvliesontsteking van het oog).  
Bij mensen met een gestoorde afweer kunnen 
adenovirusinfecties veel heftiger verlopen en fataal 
zijn. 

Er zijn meer dan 100 serotypen, waarvan er 
meer dan 60 mensen kunnen infecteren.441  
Ad40 en ad41 veroorzaken bijv. gastroenteritis 
(maagdarmontsteking) vooral bij kinderen. 

Er is geen specifieke behandeling voor infecties met 
adenovirussen. 

Verzwakte versies, bijv. van ad26, worden gebruikt als 
vector bij vaccins.  

https://www.rivm.nl/adenovirusinfecties

https://www.rivm.nl/adenovirusinfecties
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Figuur B21  Klasse (sterkte) van aanbeveling (COR) en van niveau (kwaliteit) van bewijs (LOE), een veel gebruikt 
classificatiesysteem.		
Bron: Halperin et al 444

BIJLAGE 21  -  KLASSE (STERKTE) VAN AANBEVELING EN NIVEAU (KWALITEIT) VAN BEWIJS 
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Did The Covid-19 Virus Really Escape From 
A Wuhan Lab?

The covid-19 pandemic has killed two million 
people and counting. It has created medical, 
social, psychological, and economic misery 
on a scale unprecedented in peacetime. So 
tracking down the origins of SARS-CoV-2, the 
virus that causes covid-19, is vital to prevent 
a recurrence.

Begin with a simple question: why Wuhan? As 
far as scientists can confidently tell, all of the 
earliest cases in late 2019 were in the city of 
Wuhan or nearby within the province of Hu-
bei, China. The first officially reported cases 
in Thailand, Japan, America, France, Canada, 
Australia, Germany, India, Italy, Spain, Russia 
and Sweden had traveled from Wuhan, or 
been exposed to individuals who had trav-
eled from Wuhan. Persistent attempts by the 
Chinese government and scientists to play up 
possible origins in frozen food imports and 
pre-Wuhan cases in Europe have been unper-
suasive so far.

At first, the answer to “why Wuhan?” seemed 
easy: 27 of the first 41 cases had visited a sea-
food market selling exotic wildlife. The Chi-
nese government moved quickly to close the 
market on 1 January 2020. Covid looked like 
a rerun of the 2002-4 SARS epidemic, which 
had first infected food handlers. That virus 
had been quickly traced to infected animals at 
markets, including, most famously, palm civ-
ets. Evidence collected by May 2003 pointed 
to the considerable exposure of local animal 
traders to SARS viruses despite being under-
represented among epidemic cases. By mid-
2005, scientists had tracked SARS-like viruses 
to their natural reservoir in horseshoe bats.

So the story that SARS-CoV-2 had similarly 
spilled over from animals at a Wuhan market 
was one that sounded familiar. On 22 January 
2020, the director of the Chinese Centers for 
Disease Control, Dr Gao Fu “confirmed the 
source of the new coronavirus, saying it was 
transmitted via wild animals illegally sold at a 
seafood market in Wuhan.”

Within a month, four different Chinese re-
search groups reported they had found a sim-
ilar virus in smuggled pangolins confiscated in 
2019 in Guangdong, a southern China prov-
ince, which was also where the 2003 SARS 
outbreak had started. Pangolins are among 
the most illegally trafficked animals globally, 
captured in Africa and south-east Asia and 
destined largely for China and Vietnam. Need-
less to say, these reports led the media and 
public to speculate that pangolins, illegally traf-

ficked into Wuhan, were the culprits that had 
conveyed SARS-CoV-2 from bats into humans.

But there was another possible answer to 
“Why Wuhan?”. On 6 February 2020, a short 
article was released by two Wuhan scientists, 
Botao Xiao and Lei Xiao, pointing out that Wu-
han laboratories had mounted expeditions 
across China to collect and study bat viruses, 
and stating that “in addition to origins of nat-
ural recombination and intermediate host, the 
killer coronavirus probably originated from a 
laboratory in Wuhan.”

That paper was withdrawn, but others were 
already investigating. For some, it was too co-
incidental that the outbreak began so close to 
the Wuhan Institute of Virology (WIV), China’s 
foremost research centre for SARS-like corona-
viruses, which hosted a now missing database 
of more than 20,000 pathogen samples from 
wild animals across China, mostly bats and 
rodents. From these, diverse SARS-like corona-
viruses had been genetically sequenced, iso-
lated, manipulated, and used in cell or animal 
infection experiments. 

Yet public statements from some scientists in 
early 2020 were confident that lab-based sce-
narios of SARS-CoV-2’s origins could be ruled 
out. “We stand together to condemn conspira-
cy theories suggesting that COVID-19 does not 
have a natural origin,” announced 27 promi-
nent scientists in the Lancet on 19 February. 
“Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 
is not a laboratory construct or a purposefully 
manipulated virus,” proclaimed experts in Na-
ture Medicine on 17 March. These statements 
have continued to appear, portraying an acci-
dental lab leak hypothesis as a conspiracy the-
ory or claiming as late as November last year 
that “months of genetics research has already 
concluded that the pandemic started with 
what’s known as a zoonotic spillover.”

“Could they have come from our lab?”

Now rewind the tape to the year 2012. After 
many years of work, Dr Shi Zhengli of the WIV 
has tracked down a cave in Yunnan where Chi-
nese horseshoe bats are infected with corona-
viruses that resemble SARS. She receives news 
of an outbreak of unusual, severe pneumonia 
in Mojiang county, Yunnan.

In April 2012, six men clearing bat droppings 
in a disused copper mine, fell ill and were hos-
pitalized in Kunming, Yunnan’s capital. Three 
died. Antibiotics and antifungals did not help 
and the famous physician who originally fig-
ured out how to treat SARS patients, Dr Zhong 
Nanshan, was consulted in June 2012. He in-
ferred that a SARS-like virus might be respon-
sible and advised identifying the bat species 
in the mine and testing the patients for SARS. 
Some of these tests were performed at the 
WIV.

The doctors treating the miners deduced that 
their illness was “caused by SARS-like CoV 
or bat SARS-like coronavirus that has been 
isolated from the Chinese rufous horseshoe 
bat.” Over the next few years, Dr Shi sent at 
least seven expeditions to the Mojiang mine 
to catch and sample bats. These expeditions 
reportedly brought back to Wuhan at least 
nine different SARS-like coronaviruses. Other 
top Chinese labs also went to sample viruses 
from this mine.

On 30 December 2019, by her own account, 
Dr Shi was at a conference in Shanghai when 
she heard of the outbreak of infectious pneu-
monia in her home city of Wuhan. She rushed 
back on an overnight train. Dr Shi told Scientif-
ic American, “I had never expected this kind 
of thing to happen in Wuhan, in central China,” 
wondering “could they have come from our 
lab?” She concluded they did not.

Dr Shi found that part of the sequence of the 
novel coronavirus (SARS-CoV-2) closely resem-
bled a short sequence from a bat virus her lab 
had collected in Mojiang in 2013. However, in 
publishing this finding in her first Nature paper 
on covid-19 in February 2020, Dr Shi made no 
reference to Mojiang or the miners, and pub-
lished the bat virus under a different name, 
RaTG13, from the one used previously. Nor 
did she mention that her laboratory had se-
quenced and studied RaTG13 as early as 2017, 
and not after the outbreak of covid as readers 
of the Nature paper had understood.

These details were revealed through the dili-
gence of Rossana Segreto of the University of 
Innsbruck and Yuri Deigin of Youthereum Ge-
netics; a medical thesis from Kunming Medical 
University unearthed by an anonymous Twit-
ter user, “The Seeker”, who tipped off Monali 
Rahalkar and Rahul Bahulikar at the Agharkar 
Research Institute and the Central Research 
Station, India; and a group of internet sleuths 
who go by the name of DRASTIC. Their con-
nection of RaTG13 to the Mojiang miners was 
eventually confirmed by Dr Shi in an adden-
dum to her Nature paper in November 2020, 
which also revealed the existence of eight oth-
er SARS-like viruses collected from the mine. 
Yet no genetic data for these were provided 
and the WIV’s virus database had been taken 
offline at the beginning of 2020, which Dr Shi 
told the BBC was for “security reasons.”

As these tantalizing details emerged, BBC 
and Associated Press journalists tried to vis-
it the Mojiang mine but were tailed by po-
lice and stopped by impromptu roadblocks. 
Bloomberg reporters were prevented from 
speaking with vendors from the Wuhan sea-
food market. When shown this history of ob-
fuscation, some senior scientists respond to us 
that, China being under a communist regime, 
it is hardly surprising that a laboratory has not 
fully shared what it knows. We do not find this 
argument reassuring.

BIJLAGE 22  -  DID THE COVID-19 VIRUS REALLY ESCAPE FROM A WUHAN LAB?  - 1 VAN 2

Did Covid escape from a lab?
Published on: Sunday, 07 February, 2021
This is a more detailed version of the long ar-
ticle co-written with Alina Chan on the origin 
of the virus causing the covid pandemic which 
was published in the Telegraph on 6 February.
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“The market is more like a victim”

On 15 January 2021, the US State Department 
released a statement that “WIV became a 
focal point for international coronavirus re-
search after the 2003 SARS outbreak and has 
since studied animals including mice, bats, 
and pangolins”; “U.S. government has rea-
son to believe that several researchers inside 
the WIV became sick in autumn 2019, before 
the first identified case of the outbreak, with 
symptoms consistent with both COVID-19 
and common seasonal illnesses”; and “WIV 
has collaborated on publications and secret 
projects with China’s military. The WIV has 
engaged in classified research, including lab-
oratory animal experiments, on behalf of the 
Chinese military since at least 2017.”

Scientists are waiting to see if supporting in-
telligence will be declassified or if we will hear 
more from the incoming administration. How-
ever, the public scientific consensus had been 
slowly shifting even before the announce-
ment. A growing number of top experts in-
cluding (ordered alphabetically by last name) 
Drs Francois Balloux, Ralph S. Baric, Trevor 
Bedford, Jesse Bloom, Bruno Canard, Etienne 
Decroly, Richard H. Ebright, Michael B. Eisen, 
Gareth Jones, Filippa Lentsoz, Michael Z. Lin, 
Marc Lipsitch, Stuart A. Newman, Rasmus Niel-
sen, Megan Palmer, Nikolai Petrovsky, Angela 
Rasmussen, and David A. Relman have stated 
publicly (several in early 2020) that a lab leak 
remains a plausible scientific hypothesis to be 
investigated, regardless of how likely or unlike-
ly. We informed and obtained consent from 
each expert for their inclusion in this list. 

Information about what went on in the WIV 
laboratories remains scarce. Given that, as Dr 
David Relman of Stanford University points 
out, it has the world’s largest repository of 
bat coronaviruses, the lack of transparency 
and openness about their research, and in-
consistencies in the information that has been 
released are bound to fuel speculation. This 
now includes whether there are clues to an 
accident in 2019 or to changes in bio-safety 
procedures. Meanwhile, in contrast to SARS, 
the anticipated evidence for the natural origin 
hypothesis has failed to materialise over an 
entire year.

On 25 May 2020, the Chinese CDC director 
announced that none of the animal samples 
from the Wuhan market had tested positive: 
“At first, we assumed the seafood market 
might have the virus, but now the market is 
more like a victim. The novel coronavirus had 
existed long before.” This statement followed 
months of speculation that the market was 
not the site of spillover. Independent analyses 
had shown that some of the earliest patients 
had no links to the market; that an ancestral 
version of the virus had not passed through 
the market; and that virus sequences from 
“environmental” samples at the market (such 

as sewage) did not point to cross-species spill-
over of the virus at the market.

It remains possible, Dr Maciej Boni of Penn-
sylvania State University reminded us, that 
“there was a positive group of animals in mid 
or early December 2019 but they were not 
tested.” He notes that some cities in China 
and neighbouring countries have hundreds 
of markets, “and thousands when you count 
small roadside sellers or temporary stalls.” He 
argues that “human-animal contact at many 
different interfaces is very high in many parts 
of Asia. And lab escapes are much more rare.”

“The pangolin samples are a mess”

The pangolin connection was put to the test 
when one of us (Chan, alongside a highly 
skilled collaborator, Dr Shing Hei Zhan of the 
University of British Columbia) discovered that 
for the pangolin viruses that most resembled 
SARS-CoV-2 in the key section of its spike pro-
tein, all four studies used the same dataset 
from a single batch of pangolins intercepted 
in Guangdong in March 2019. The journal Na-
ture has since attached an editor’s note to one 
of the papers to alert readers that “concerns 
have been raised about the identity of the 
pangolin samples reported in this paper and 
their relationship to previously published pan-
golin samples.”

Dr Linfa Wang of the Duke-NUS Medical School 
in Singapore, one of the scientists who discov-
ered that bats were the natural reservoir of 
SARS viruses, told the Associated Press that 
“the search for the coronavirus in pangolins 
did not appear to be ‘scientifically driven.'” Dr 
Angela Rasmussen, of the Georgetown Center 
for Global Health Science and Security, said 
simply “the pangolin samples are a mess and 
likely not relevant.”

Furthermore, when one of us (Chan, in collab-
oration with Zhan) scrutinized the evolution 
of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 in the early 
months of their respective epidemics, the for-
mer was observed to have mutated rapidly in 
early human cases as the virus adapted to its 
new host, while the latter had not. "The virus 
was well adapted to human transmission from 
the moment it was first detected," the World 
Health Organization's global study on the ori-
gins of the virus commented in November. 

There are three possible explanations: the vi-
rus circulated undetected in people for months 
while accumulating adaptive mutations; it was 
already highly adept at human transmission 
while in bats or another animal; or that it had 
become adapted in human cells or humanised 
animals in a laboratory.

That such viruses circulate in Wuhan seems 
unlikely. Dr Shi and colleagues have been sam-
pling people as well as bats in rural Southern 
China and used the Wuhan population as 

a negative control in one of their studies in 
2015. Of hundreds of people tested in Wuhan, 
none had antibodies against SARS-like viruses.

There is still no sign of an original animal 
source of SARS-CoV-2 in Wuhan or the rest 
of Hubei. Dr Shi told Science Magazine in July 
2020 that her team had not found bats in Hu-
bei that carry close relatives of SARS-CoV-2, 
saying “I don't think the spillover from bats to 
humans occurred in Wuhan or in Hubei Prov-
ince.” A WHO global study commented in No-
vember: “there is no evidence to demonstrate 
the possible route of transmission from a bat 
reservoir to human through one or several in-
termediary animal species.”

Controversially, right in the middle of the 
spike gene of SARS-CoV-2 lurks a surprise. 
Unlike other SARS-like coronaviruses so far 
described, including RaTG13 and the pango-
lin viruses, SARS-CoV-2 has an extra 12 digits 
inserted, creating a “furin cleavage site”. This 
is a feature found in other pathogenic coro-
naviruses such as Middle Eastern Respiratory 
Syndrome (MERS), and is known to make vi-
ruses more capable of infecting different tis-
sues in the body. Yet, this remarkable insertion 
was not mentioned in either of the WIV’s first 
covid-19 papers despite a close analysis of the 
spike gene. It will be near impossible to defin-
itively determine whether this furin cleavage 
site arose naturally or artificially. However, its 
omission from key WIV covid-19 papers is cu-
rious.

The practices of building chimera coronavi-
ruses (made from parts of multiple viruses), 
sometimes leaving no trace of manipulation, 
or inserting a furin cleavage site into the spike 
protein of SARS virus, are not new. These ex-
periments have been conducted in select lab-
oratories such as at the WIV for the purpose of 
understanding how novel SARS viruses could 
spill over into humans. The ultimate goal is 
to create a universal vaccine for all SARS-like 
viruses.

The scientists might find it unbearable if they 
instead caused a pandemic. But they did not 
find it unthinkable. In a 2015 article co-au-
thored by Dr Shi and Dr Ralph Baric of the 
University of North Carolina at Chapel Hill 
(the heads of two leading SARS coronavirus 
research groups) these words appear: “scien-
tific review panels may deem similar studies 
building chimeric viruses based on circulating 
strains too risky to pursue… the potential to 
prepare for and mitigate future outbreaks 
must be weighed against the risk of creating 
more dangerous pathogens.”

http://www.rationaloptimist.com/blog/did-
covid-escape-from-a-lab/
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Gemelde "bijwerkingen" van vaccinaties
[toegevoegd vanaf 16 maart 2021]

Als mensen na een vaccinatie klachten krijgen, worden die 
meestal een bijwerking genoemd. Deze naam suggereert 
dat de vaccinatie de oorzaak is terwijl dat niet zo hoeft 
te zijn. In het Engels wordt dit meestal adverse event 
genoemd, een neutrale term. Ik gebruik deze term ook in 
deze Bijlage, afgekort als AE of in het meervoud AEs.  

De Britse MHRA (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency) heeft op 9 maart 2021 een update 
gepubliceerd met gemelde AEs bij meer dan 20 miljoen 
vaccinaties in de UK met de vaccins van Pfizer/BionTech 
en AstraZeneca/Oxford. a-c   Alvorens deze te bespreken, 
volgen eerst de belangrijkste conclusies uit de trials die 
zijn gedaan voor toelating van de vaccins op de markt.  
Bij de trials worden o.a. AEs en effectiviteit vergeleken 
met die in een placebogroep. Gemelde AEs komen lang 
niet altijd door het vaccin en als ze in de placebogroep 
even vaak voorkomen, wordt ervan uitgaan dat het 
vaccin niet de oorzaak was. 

Als de vaccins eenmaal op de markt zijn toegelaten, is 
het aantal personen dat er mee wordt gevaccineerd vele 
malen groter dan bij de trials. Op 16 maart 2021 waren 
er in de UK al 24 miljoen personen gevaccineerden een 
maand later 36 miljoen.  
Gevaccineerde personen en zorgmedewerkers kunnen 
in de UK via het Yellow Card systeem AEs in de 4 weken 
na inenting melden. Dit geeft de mogelijkheid om op het 
spoor te komen van zeer zeldzame AEs. Dit houdt echter 
niet in dat de gemelde AEs daadwerkelijk zijn veroorzaakt 
door de vaccinatie, alleen dat ze zijn opgetreden in de 4 
weken na de vaccinatie. Omdat er geen placebogroep is, 
kan het moeilijk zijn om uit te maken of de AE door het 
vaccin komt of er niets mee heeft te maken. Ook zegt het 
niets over de frequentie van de bijwerkingen.

Vaccin van Pfizer/BioNTech

Klinische trials
Het vaccin van Pfizer/BioNTech was onderzocht in 
klinische trials bij ruim 44.000 deelnemers. De meest 
voorkomende AEs waren pijn op de injectieplaats, 
moeheid, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn en koorts. 
Elk van deze AEs werd bij meer dan 1 op 10 personen 
gemeld, waren mild of matig en waren een paar dagen 
na de prik weer over.  Bij ouderen (>55 jaar) werden 
minder vaak AEs gemeld dan bij jongeren.

Ernstige bijwerkingen / overlijden
Bij een deel (n=19.067) van de totale groep (vaccin 
n=21.720; placebo n=21.728) deelnemers waarvan 
9.531 het vaccin kregen en 9.536 placebo, werden tot 
2 maanden na de tweede dosis resp. 56 (0,5%) en 53 
(0,5%) ernstige AEs gemeld. Er waren geen verschillen 
in de betrokken orgaansystemen, SARS-CoV-2 

uitgangsstatus, etniciteit, ras, geslacht of leeftijd.d 
In de totale groep werden drie ernstige AEs van het 
immuunsysteem gemeld. In de vaccingroep waren 
dit een anafylactische reactie door een bijensteek en 
een overgevoeligheidsreactie op doxycycline.  In de 
placebogroep was er een anafylactische reactie op een 
mierenbeet. 
In de fase 2/3 studie werden zes meldingen gedaan 
van overlijden, twee in de vaccingroep en vier in de 
placebogroep.  Van geen van de overlijdens werd 
een  verband met de interventie (vaccin of placebo) 
aannemelijk geacht omdat er andere al bestaande 
ziekten waren waarvan het aannemelijker was dat die 
de dood hebben veroorzaakt.e 
De conclusie is dat bij de ruim 20.000 deelnemers die in 
de trial het vaccin kregen, er geen ernstige AEs zijn
voorgekomen die aan het vaccin kunnen worden 
toegeschreven. 
Zie ook de informatie over anafylactische reacties op 
vaccins in hoofdstuk 5. 

AEs na toelating op de markt
Ongeveer 11,5 miljoen personen in de UK zijn 
gevaccineerd met het vaccin van Pfizer/BionTech. De 
evaluatie van AEs beslaat de periode van 9 december 
2020 tot 28 februari 2021.a
Er werden 94.809 AEs gemeld waarvan 227 met 
dodelijke afloop.  Deze doden vielen in 53 categorieën 
waarvan enkele met 10 doden of meer: hartstilstand 
n=16, dood (zonder nadere specificatie) n=109 en 
covid-19 n=25.   
De 25 covid-19 doden kunnen niet door het vaccin 
komen (het vaccin bevat geen SARS-CoV-2 maar 
bescherming begint pas vanaf 2 weken).  202 doden bij 
11,5 miljoen prikken is 0,0017%. 
Ernstige AEs zijn bij 0,5% van de deelnemers aan 
de fase 2/3 trial gemeld in zowel de vaccin- als de 
placebogroep. Er was geen verband met het vaccin (zie 
verder).  

> Vaccin van AstraZeneca/Oxford

Berichten op internet

Berichten van bepaalde groepen op internet die 
enerzijds verwijzen naar de publicaties van de 
Britse overheid a-d  maar anderzijds stellen dat "Wat 
verontrustend is, is dat dit een wekelijks rapport is" en 
verder "Het nepvaccin is 10x erger dan het krijgen van 
de coronavirusgriep" staan in schril contrast met de 
125.000 doden tot nu toe alleen al in de UK binnen 28 
dagen na een positieve test op corona.  
Ze stellen de (Yellow Card) meldingen gelijk aan 
bewezen bijwerkingen van de vaccins en dat is niet 
juist. Het is verder onduidelijk wat bedoeld wordt met 
nepvaccin en coronavirusgriep.  
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Bronnen
a. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/covid-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf

b. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968411/Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_28.02.21.pdf

c. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968414/covid-19_AstraZeneca_Vaccine_Analysis_Print.pdf 
d. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting 
e. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
f. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf
g. https://www.ema.europa.eu/en/news/emas-safety-committee-continues-investigation-covid-19-vaccine-astrazeneca-thromboembolic-events
h. https://www.ema.europa.eu/en/news/investigation-covid-19-vaccine-astrazeneca-thromboembolic-events-continues
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Vaccin van AstraZeneca/Oxford

Klinische trials
Het vaccin van AstraZeneca/Oxford werd bij 23.000 
deelnemers in klinische trials getest. Het patroon van 
AEs is vrijwel identiek aan dat van Pfizer/BioNTech, 
waaronder dat ze bij ouderen (≥65 jaar) minder vaak 
voorkwamen. 

Bijwerkingen na toelating op de markt
In de UK hebben ongeveer 9,7 miljoen personen tot 
medio maart 2021 een prik gekregen met het vaccin van 
AstraZeneca/Oxford.  De evaluatie van AEs beslaan de 
periode van 4 januari tot 28 februari 2021.c
Er zijn 201.622 AEs gemeld waarvan 275 met dodelijke 
afloop.  Deze doden vielen in 36 categorieën waarvan 
enkele met 10 doden of meer: hartinfarct n=15, hart-
stilstand n=13, dood (zonder nadere specificatie) n=134, 
covid-19 n=14 en pneumonie n=1.111. 
De 14 covid-19 doden kunnen niet door het vaccin komen 
(het vaccin bevat geen SARS-CoV-2 maar bescherming 
begint pas vanaf 2 weken). 261 doden bij 9,7 miljoen 
prikken is 0,0027%. 
Het aantal gemelde ernstige AEs was <1% waarbij er 
geen verschil was tussen de vaccin- en de placebo-
groep.f  Er waren zes meldingen van overlijden, twee 
in de vaccin-groep en vier in de placebogroep. Er was 
geen verband met het vaccin. 

Bloedstolsels
Trombo-embolieën ("bloedstolsels"), soms met 
trombopenie (verlaagd aantal trombocyten, dit zijn 
bloedplaatjes) nadat ze het vaccin hadden gekregen, 
zijn gemeld bij een  klein aantal mensen. De combinatie 
van (uitgebreide) trombo-embolieën met verlaagd 
aantal bloedplaatjes doet sterk denken aan het beeld 
van diffuse intravasale stolling (DIC, diffuse intravascular 
coagulation). Het lage aantal bloedplaatjes komt omdat 
ze "verbruikt" worden in de vele stolsels.

In de EU krijgen vele duizenden mensen per jaar om 
verschillende redenen trombo-embolieën en het aantal 
trombo-embolische gebeurtenissen na vaccinatie met 
het AstraZeneca/Oxford-vaccin is niet groter dan in de 
algemene bevolking.h 

Naar aanleiding van de (zeldzame) meldingen van 
trombo-embolieën op minder gebruikelijke plaatsen 
zoals hersenen en buik, hebben sommige landen in 
de EU, waaronder Nederland tot 28 maart 2021, de 

toediening van het AstraZeneca/Oxford vaccin tijdelijk 
gestaakt (zie ook verder onder de kop 2 april 2021). 

PRAC, de veiligheidscommissie van de EMA, is bezig 
de gevallen te onderzoeken en kwam bijeen in een 
extra vergadering op 18 maart 2021. Bij de evaluatie 
wordt gekeken naar alle beschikbare gegevens over 
de gemelde trombo-embolische gebeurtenissen na 
vaccinatie. 
PRAC heeft bij monde van de EMA daarna bekend 
gemaakt geen verband te zien tussen trombosen en 
toediening van het vaccin van AstraZeneca en dat het 
vaccin veilig kan worden gebruikt. Nederland zal het 
vaccin ook weer gaan gebruiken.   

Ondanks de uitspraak van de PRAC/EMA is niet met 
zekerheid uit te sluiten dat in zeldzame gevallen het 
vaccin kan bijdragen aan het ontstaan van trombo-
embolieën.  De EMA vindt evenwel dat het voordeel 
van het AstraZeneca/Oxford-vaccin in het voorkómen 
van covid-19 met alle risico's van ziekenhuisopname en 
overlijden, groter is dan het risico van bijwerkingen.h   

19 maart 2021
Op 19 maart 2021 werd bekendgemaakt dat onder-
zoekers uit diverse Europese landen mogelijk een 
oorzaak hebben gevonden van de trombosen na een 
prik met het vaccin van AstraZeneca/Oxford.  Het zou 
gaan om de vorming van antistoffen die kruisreageren 
met bloedplaatjes die daardoor worden geactiveerd en 
aanleiding geven tot de vorming van stolsels tegen de 
bloedvatwand, een beeld dat lijkt op het HIT-syndroom 
(heparin-induced thrombosis).  Bij het HIT-syndroom zijn 
antistoffen betrokken tegen een complex van heparine 
en het eiwit  PF4 (platelet factor 4).  Bij de personen 
met trombosen/trombopenie na vaccinatie zijn ook 
antistoffen tegen PF4 gevonden.489,490 
Deze AE is zeldzaam, naar schatting bij 1 op de miljoen 
vaccinaties, en lijkt vooral voor te komen bij jonge 

Vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia

Twee onderzoeksgroepen 489,490 hebben in hun 
publicaties van 9 april 2021 in de New England Journal 
of Medicine voorgesteld het ziektebeeld van trombosen 
met trombopenie na vaccinatie, de naam vaccine-
induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) 
te geven. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/emas-safety-committee-continues-investigation-covid-19-vaccine-astrazeneca-thromboembolic-events
https://www.ema.europa.eu/en/news/investigation-covid-19-vaccine-astrazeneca-thromboembolic-events-continues
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vrouwen van 25-65 jaar en in de eerste twee weken na 
vaccinatie. 
De antistoffen kunnen in het laboratorium worden vast-
gesteld als bevestiging van de diagnose.
Belangrijk is dat patiënten niet worden behandeld met 
het veel gebruikte antistollingsmiddel heparine omdat 
dit de situatie juist kan verergeren i.p.v. verbeteren. In 
plaats van heparine wordt behandeling geadviseerd met 
andere antistollingsmiddelen en eventueel intraveneuze 
immunoglulinen (IVIG).  

Na vaccinatie met de mRNA-vaccins van Pfizer en 
Moderna is een andere AE gemeld, nl. ITP (idiopathische 
trombocytopenische purpura), een auto-immuunziekte 
met teweinig bloedplaatjes door verhoogde afbraak, 
die ook ontstaat door antistoffen tegen bloedplaatjes. 
Ook deze mogelijke bijwerking is extreem zeldzaam en 
wordt normaliter behandeld met corticosteroï�den en/of  
intraveneuze immunoglulinen (IVIG). 

Merchant 484  heeft de suggestie gedaan dat genetische 
vaccins (vaccins met de genetische code voor het te 
maken eiwit in de vorm van mRNA of DNA ) bloedplaatjes 
kunnen programmeren om spike-eiwit te maken. Ze 
worden dan door het immuunsysteem als vreemd 
herkend en  gefagocyteerd ("opgegeten" en vernietigd 
door andere cellen van het afweersysteem zoals bijv. 
macrofagen) en stukgemaakt door cytotoxische CD8-
positieve T-lymfocyten. 

2 april 2021: weer (gedeeltelijke) stopzetting
Op 2 april 2021 werd melding gemaakt van vijf nieuwe 
gevallen in Nederland van trombose met trombopenie 
bij vrouwen waarvan éen met dodelijke afloop.  Tot 
nu toe werden er in Nederland ong. 400.000 prikken 
gegeven met het vaccin van AstraZeneca/Oxford. De 
frequentie van deze AE lijkt daarmee 1 op 80.000 te 
zijn, veel hoger dan waarvan de EMA uitgaat, maar 
dit zegt niet veel omdat meldingen van AEs niet 
representatief zijn. Nederland heeft vaccinatie met 
het AstraZeneca/Oxford-vaccin - voorlopig t/m 7 april 
2021 - stopgezet voor personen onder de 60 jaar.
 
7 april 2021 EMA
De EMA heeft nu geconcludeerd dat vaccinatie met het 
AstraZeneca/Oxford-vaccin in zeer zeldzame gevallen 
toch de combinatie trombosen en trombopenie kan 
veroorzaken. Tegelijk stelt de EMA dat de voordelen 
opwegen tegen deze zeldzame bijwerking. De conclusies 
zijn gebaseerd op reviews van 62 gevallen van veneuze 
sinustrombose van de hersenen en 24 gevallen van 
trombose in diverse buikaderen tot 22 maart 2021 
waarvan er 18 dodelijk waren. Het betrof vooral spontane 
meldingen uit de EU en VK waar ongeveer 25 miljoen 
mensen het vaccin hadden gekregen. Zie verder bij 
Commentaar.   
  

8 april 2021 
De demissionaire minister van VWS Hugo de Jonge heeft 
op 7 april 2021, op advies van de Gezondheidsraad, 
besloten dat personen onder de 60 jaar "definitief" niet 
meer met het vaccin van AstraZeneca/Oxford worden 
gevaccineerd. Waarmee dat dan wel gebeurt, is nog niet 
bekend. Dit is niet onbelangrijk omdat het hier vooral 
gaat om zorgmedewerkers.  Het is evenmin duidelijk 
wat de consequenties zijn voor het tergend langzaam 
uitgevoerde vaccinatieprogramma, m.n. of andere voor 
vaccinatie in aanmerking komende groepen hun eerste 
prik nu later zullen krijgen.   

11 april 2021
Er zijn nu minstens 222 verdachte gevallen gemeld met 
VITT na vaccinatie met het AstraZeneca/Oxford-vaccin. 
Dit op 34 miljoen personen die hiermee een eerste prik 
hebben kregen. Meer dan 30 personen zijn overleden.
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/hard-choices-emerge-link-
between-astrazeneca-vaccine-and-rare-clotting-disorder-becomes

14 april 2021
Op de volgende pagina staan figuren over risico's van 
vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca/Oxford.

Links een vergelijking van potentiële voor- en nadelen 
van het AstraZeneca/Oxford-vaccin afhankelijk van 
besmettingsrisico en leeftijd.  De figuren maken 
duidelijk dat er slechts één groep is (20-29 jaar bij 
lage besmettingskans) waar het risico van vaccinatie 
marginaal groter is dan het voordeel.  In alle andere 
groepen is het voordeel van het vaccin progressief groter 
bij hogere leeftijd en hoger besmettingsrisico. 

Rechts een vergelijking van het risico op ernstige bij-
werkingen waaronder dodelijke afloop van het Astra-
Zeneca-vaccin met andere risico's. 

https://www.sciencemag.org/news/2021/04/hard-choices-emerge-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-clotting-disorder-becomes
https://www.sciencemag.org/news/2021/04/hard-choices-emerge-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-clotting-disorder-becomes
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> Vaccin van Janssen/Johnson & Johnson

Vergelijking potentiële voordelen en nadelen van het 
AstraZeneca/Oxford-vaccin bij (van boven naar beneden) 
een laag (2 per 10.000), gemiddeld (6 per 10.000) en 
hoog risico (20 per 10.000) op besmetting. De blauwe 
stippen geven de opnames op de IC die elke 16 weken 
worden voorkomen en de rode stippen het aantal ernstige 
bijwerkingen van het vaccin.  De gegevens zijn uitgesplitst 
in 5 leeftijdscategorieën en weergegeven als percentage. 
De	figuren	maken	duidelijk	dat	er	slechts	één	groep	is	
(20-29 jaar bij lage besmettingskans) waar het risico van 
vaccinatie marginaal groter is dan het voordeel.  In alle 
andere groepen is het voordeel van het vaccin progressief 
groter bij hogere leeftijd en hoger besmettingsrisico. 
Bronnen: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/976877/CovidStats_07-04-21-final.pdf

https://theconversation.com/a-balancing-act-between-benefits-and-
risks-making-sense-of-the-latest-vaccine-news-158634

Vergelijking van het risico op ernstige bijwerkingen van 
het AstraZeneca-vaccin met andere risico's. De getallen 
over de kans om te overlijden aan corona gelden vanaf 
het begin van de pandemie. De overige getallen hebben 
betrekking op het jaar 2018.
Bron: Winton Centre for Risk and Evidence Communication.  
BBC: https://www.bbc.com/news/explainers-56665396

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/976877/CovidStats_07-04-21-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/976877/CovidStats_07-04-21-final.pdf
https://theconversation.com/a-balancing-act-between-benefits-and-risks-making-sense-of-the-latest-vaccine-news-158634
https://theconversation.com/a-balancing-act-between-benefits-and-risks-making-sense-of-the-latest-vaccine-news-158634
https://www.bbc.com/news/explainers-56665396
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Vaccin van Janssen/Johnson & Johnson

Trombosen na vaccinatie met  Ad26.COV2.S van 
Janssen/Johnson & Johnson in trialverband
[toegevoegd 8 april 2021]

In de trial COV3001 van het vaccin Ad26.COV2.S van 
Janssen/Johnson & Johnson (J/JJ) zijn bij 14 van 21.895 
personen die het vaccin kregen veneuze én arteriële 
trombosen gemeld. Bij de placebogroep waren dit er 10 
van de 21.888. 488  Er was geen melding van de combinatie 
met lage aantallen bloedplaatjes. 
In de trial werden de volgende risicofactoren voor VTEs 
geï�dentificeerd: mannelijk geslacht, leeftijd >65 jaar, verre 
reizen, hoog aantal bloedplaatjes, obesitas, hypertensie en 
COPD. Anatomische misvormingen waren een risicofactor 
voor VTE in de hersenen. Dit zijn bekende "normale" 
risicofactoren. De conclusie was dat veneuze trombotische 
events (VTEs) bij personen die het vaccin hadden gekregen, 
niet vaker voorkwamen dan in de bevolking.  
Het vaccin van J/JJ maakt, evenals dat van AstraZeneca/
Oxford, gebruik van adenovirussen als vector en wordt 
nog maar kort buiten trialverband toegepast. De vraag is 
of bij grootschalige preventieve toepassing in de bevolking 
bij vele miljonenen personen, er vergelijkbare trombotische 
bijwerkingen zullen worden gerapporteerd zoals bij het 
vaccin van AstraZeneca/Oxford. 

Bijwerkingen na toelating op de markt
[toegevoegd 9 april 2021]
In de VS zouden bijna 5 miljoen mensen met het vaccin 
van J/JJ zijn gevaccineerd. In de pers is melding gemaakt 
van drie gevallen van trombose met trombopenie na 
vaccinatie. Op 9 april 2021 kwam daar een vierde bij; 
deze persoon is overleden. Verdere details zijn nog niet 
bekendgemaakt. Volgens de EMA is het nog onduidelijk 
of er een verband is met de vaccinatie.

13 april 2021
De Amerikaanse CDC en FDA hebben op 13 april 2021 
in een gezamenlijke verklaring een pauze aanbevolen in 
het gebruik van het vaccin van J/JJ. Aanleiding was dat er 
nu zes gevallen bekend zijn op een totaal van 6,8 miljoen 
vaccinaties met de zeldzame stollingsafwijking (VITT) 
zoals die ook werd gezien bij enkele personen die waren 
gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Het betrof 
in al deze zes gevallen vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 
48 jaar waarvan er éen overleed.  Johnson & Johnson heeft 
aangekondigd dat de levering van het vaccin aan Europa, 
waar het nog niet is gebruikt, voorlopig wordt gestopt.

20 april 2021
De EMA komt tot de conclusie dat VITT een ernstige maar 
extreem zeldzame bijwerking van dit vaccin is maar dat 
de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.  
Nederland start direct de vaccinaties op 21 april 2021, in 
eerste instantie voor medewerkers in de zorg.

Conclusie over de vaccins

1.  Voor zowel de vaccins van AstraZeneca/Oxford als  
 van Pfizer/BioNTech geldt dat de meeste AEs door 
 de vaccins onschuldig, mild en kortdurend zijn. 
 Bij veruit de meeste ernstige AEs, ook die met 
 dodelijke afloop, is er waarschijnlijk geen   
 relatie met de vaccinatie (maar zie ook punt 2) maar  
 betreft het de normale sterfte van ouderen met 
 bijkomende ziekten.4  Hierbij past het grote aantal 
 verschillende AEs die werden gemeld zonder
 duidelijke uitspringers.

2. De recent gemelde zeldzame combinatie van 
 trombose met trombopenie (VITT) na vaccinatie met
 het vaccin van AstraZeneca/Oxford, is verdacht voor   
 een relatie met de vaccinatie bij daarvoor gevoelige 
 personen.  De eerdere conclusie van de EMA/PRAC 
 dat er geen relatie is tussen deze AE en het vaccin 
 van AstraZeneca/Oxford, was voorbarig en is  
 inmiddels gecorrigeerd. Ondertussen is in de VS een 
 vergelijkbare verdenking gerezen voor het vaccin van 
 J/JJ.

3.  De veiligheid van de vaccins van AstraZeneca/Oxford,   
 Pfizer/BioNTech	en	Janssen/Johnson	&	Johnson	komt 
 overeen met wat op grond van de klinische trials 
 was te verwachten. 
 De registratie van AEs bij het gebruik van de vaccins 
 in de praktijk bij veel grotere aantallen personen
 dan in de trials, heeft nu al zijn nut bewezen nu er 
 een mogelijke relatie aan het licht komt tussen de
 vaccins van AstraZeneca/Oxford en Janssen/Johnson 
 & Johnson en de combinatie trombose en trombo-
 penie (VITT).  

4.  Het verwachte voordeel van de vaccins, het voor- 
 kómen van covid-19 en zijn ernstige complicaties, is  
 nu [23 maart 2021] veel groter dan enige op dit 
 moment bekende bijwerking.  
 Voor de vaccins van AstraZeneca/Oxford en Janssen/
 Johnson & Johnson worden de uitkomsten van deze 
 afwegingen mogelijk anders als de schaarste aan 
 vaccins over een aantal maanden zal zijn verdwenen 
 en/of er meer informatie bekend is over de mogelijke 
 relatie tussen vaccinaties en VITT.

> Commentaar
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Commentaar op het gebruik van het AstraZeneca/Oxford 
vaccin. Het advies van de EMA op 18 maart 2021 om het 
vaccin van AstraZeneca/Oxford te blijven gebruiken, was 
waarschijnlijk op dat moment terecht, mede ingegeven 
door de huidige grote schaarste aan vaccins waardoor 
vaccinaties onacceptabel traag verlopen in veel Europese 
landen waaronder Nederland. Stoppen met het gebruiken 
van het AstraZeneca/Oxford-vaccin zou waarschijnlijk veel 
meer schade hebben opgeleverd voor de bevolking aan 
covid-19 gevallen dan het aanvaarden van dit zeldzame 
risico. 

Het aantal meldingen over de genoemde AE neemt 
echter toe en de vraag is of dit advies zal/kan worden 
gehandhaafd. Nederland heeft op 2 april 2021 besloten 
het vaccin voorlopig niet te geven aan personen onder 
de 60 jaar. De EMA komt op 7 april 2021 met een nieuw 
advies. 

De AE is vooral, maar niet alleen, gemeld bij vrouwen 
onder de 65 jaar. De verklaring is waarschijnlijk dat 
personen onder de 65 die met het AstraZeneca/Oxford-
vaccin zijn gevaccineerd, vooral zorgmedewerkers zijn en 
dat zijn vooral vrouwen. Er zijn nog geen medische 
gegevens bekendgemaakt van de personen met deze 
bijwerking. Het is van belang om te weten of ze bekende 
risicofactoren op trombose hadden, zoals bijv. roken 
of het gebruik van de anticonceptiepil of NSAID's, 
een bepaalde groep ontstekingsremmers zoals bijv. 
diclofenac, ibuprofen, naproxen en celecoxib.  

Met de uitspraak van de EMA op 7 april 2021 dat 
het vaccin van AstraZeneca/Oxford in zeer zeldzame 
gevallen de bijwerking trombosen met trombopenie kan 
veroorzaken, komt ze terug op haar eerdere uitspraak van 
18 maart 2021 dat dit niet het geval was. 
De EMA concludeert verder dat de voordelen van het 
vaccin van AstraZeneca/Oxford, dat ondertussen de 
merknaam Vaxzevria heeft gekregen, opwegen tegen 
deze bijwerking. 
De EMA gaat er blijkbaar van uit dat er geen andere 
vaccins zijn dan dat van AstraZeneca/Oxford. Als dat zo 
zou zijn, is de conclusie van de EMA m.i. terecht. Maar 
de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die 
nu weliswaar nog relatief schaars zijn, zijn  uitstekende 
alternatieven die niet alleen veiliger lijken te zijn maar 
ook nog effectiever.  Daarnaast is er geen reden om aan 
te nemen dat personen die een eerste vaccinatie met het 
AstraZeneca/Oxford-vaccin hebben gekregen, niet een 
tweede vaccinatie met welk ander vaccin zouden kunnen 
krijgen. 

De minister van VWS heeft op 8 april 2021 besloten het 
gebruik van het AstraZeneca/Oxford-vaccin niet meer te 
gebruiken voor personen onder de 60 jaar.  Dit besluit is 
m.i. verstandig als de vaccinatie van andere risicogroepen 
hierdoor niet wordt vertraagd. Mocht dit wél het geval 
zijn, dan is het m.i. een funeste beslissing.
Als er voldoende alternatieve vaccins zijn, komt het 
gebruik van het AstraZeneca/Oxford-vaccin sowieso  
onder druk te staan. Daarbij zou kunnen meespelen dat 
het vertrouwen in AstraZeneca, mede door de problemen 
met de gebrekkige leveringen van de vaccins aan de EU 
en het gehannes met de getallen over effectiviteit, een 
flinke deuk heeft opgelopen. Bovendien is een enkele 
vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-vaccin, en dat geldt 
waarschijnlijk ook voor het Moderna-vaccin, minstens zo 
effectief als een volledige vaccinatie met het vaccin van 
AstraZeneca/Oxford. 

Tot 13 april 2021 zijn er 6 meldingen bekend van trombose 
met trombopenie na vaccinatie (VITT) met het Ad26.COV2.S 
van Janssen/Johnson & Johnson. Het betrof vrouwen tussen 
18 en 48 jaar waarvan er éen overleed.  Dit is op een 
totaal van 6,8 miljoen mensen die op dat moment met dit 
vaccin waren gevaccineerd . 

Omdat zowel de vaccins van AstraZeneca/Oxford als van 
Janssen/Johnson & Johnson adenovirussen als vector 
bevatten, is de vraag of hierin de oorzaak ligt. Als dit zo 
zou blijken te zijn, kan dit een probleem worden voor de 
vele andere in ontwikkeling zijnde vaccins. 
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The covid lab leak theory just got even stronger 
by Matt Ridley
The Spectator, published 20 November, 2021
https://www.spectator.co.uk/article/the-covid-lab-leak-
theory-just-got-even-stronger

Two years in, there is no doubt the Covid pandemic 
began in the Chinese city of Wuhan. But there is also 
little doubt that the bat carrying the progenitor of the 
virus lived somewhere else.

Central to the mystery of Covid’s origin is how a virus 
normally found in horseshoe bats in caves in the far 
south of China or south-east Asia turned up in a city a 
thousand miles north. New evidence suggests that part 
of the answer might lie in Laos.

The search for viruses closely related to Sars-CoV-2 
took a new turn in September when a team of French 
and Laotian scientists found one in a horseshoe 
bat living in a cave in the west Laotian province of 
Vientiane. Other related viruses had been found in 
Cambodia, Thailand, Japan and elsewhere in China, 
but this one, Banal-52, was different. For the first 
time since the pandemic began, this was a virus 
genetically closer to the human Sars-CoV-2 virus than 
one called RaTG13, collected in southern Yunnan in 
2013. RaTG13, which had been stored for six years in a 
freezer in a lab in Wuhan itself, is genetically 96.1 per 
cent the same as Sars-CoV-2; Laos’s Banal-52 is 96.8 
per cent.sarscov2.cropped2.jpg

The discovery of Banal-52 was greeted with relief 
by champions of the theory that the virus must have 
jumped into people in a natural spillover event, not an 
accident inside a laboratory. If Covid’s closest cousins 
are flitting about in bats in south-east Asia, then that 
sample in the freezer in Wuhan looks less suspicious. 
‘I am more convinced than ever that Sars-CoV-2 has a 
natural origin,’ said Linfa Wang of Duke-NUS Medical 
School in Singapore, a close collaborator of the Wuhan 
scientists.

True, the Laos virus lacked a critical feature in a key 
part of a key gene that makes Covid so infectious: 
a special 12-letter segment of genetic text called a 
furin cleavage site. It’s a feature that has never been 
seen in a Sars-like virus, except for Sars-CoV-2. Apart 
from that, it seemed that the Laotian virus might 
have knocked the burden of proof back across the 
philosophical net into the court of the proponents of 
lab-leak.

Then last month a bunch of emails, uncovered by a 
lawsuit from the so-called White Coat Waste Project, 
returned the ball right back over the net. They 
comprised an exchange between the American virus-
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-hunting foundation, the EcoHealth Alliance and its 
funders in the US government. The scientists discussed 
collecting viruses from bats in eight countries 
including Burma, Vietnam, Cambodia and Laos 
between 2016 and 2019. But to avoid the complication 
of signing up local subcontractors to their grants in 
those countries, they promised to send the samples to 
a laboratory they already funded. And where was this 
lab? Wuhan.

Some of the emails talk about sending data, not 
samples; but some talk repeatedly about sending 
actual samples. ‘All samples collected would be tested 
at the Wuhan Institute of Virology,’ reads one from 
2016. Another in 2018 even talks of sending bats 
themselves. The emails make it clear that Wuhan 
scientists would sometimes be working in the field 
alongside their US colleagues.

Remember the central issue is how a bat virus got to 
Wuhan. So now, in both Yunnan and Laos, the only 
people who knowingly transported bat virus samples 
to Wuhan — and only to Wuhan — were scientists. 
Gilles Demaneuf, a New Zealand-based data scientist 
who’s been analysing this issue, says the natural 
spillover theory has ‘no explanation for why this 
would result in an outbreak in Wuhan of all places, and 
nowhere else’.

As for that missing furin cleavage site, another 
leaked document revealed in September by Drastic, a 
confederation of open-source analysts like Demaneuf, 
sent shock- waves through the scientific community. Dr 
Peter Daszak, head of the EcoHealth Alliance, spelled 
out plans to work with his collaborators in Wuhan 
and elsewhere to artificially insert novel, rare cleavage 
sites into novel Sars-like coronaviruses collected in the 
field, so as to better understand the biological function 
of cleavage sites. His 2018 request for $14.2 million 
from the Pentagon to do this was turned down amid 
uneasiness that it was too risky; but the very fact that 
he was proposing it was alarming.

Most of the funding for the Wuhan Institute of Virology 
comes from the Chinese not the American government, 
after all; so the failure to win the US grant may not 
have prevented the work being done. More-over, 
exactly such an experiment had already been done 
with a different kind of coronavirus by — guess who? 
— the Wuhan Institute of Virology.

It is almost beyond belief that Dr Daszak had not 
volunteered this critical information. He played a 
leading role in trying to dismiss the lab-leak idea as a 
‘conspiracy theory’, using his membership of the WHO-
China investigation to support the far-fetched theory 
that the virus reached Wuhan on frozen food.

https://www.spectator.co.uk/article/the-covid-lab-leak-theory-just-got-even-stronger
https://www.spectator.co.uk/article/the-covid-lab-leak-theory-just-got-even-stronger
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If the trail to the source of the pandemic leads through 
Laos, it is possible western countries can find out 
more. The Chinese government has blocked anybody 
who tries to get near to the mineshaft in Yunnan 
where RaTG13 was found. But now that we know the 
US government was funding virus sampling in Laos, 
the EcoHealth Alliance should be required to report 
in full on exactly what was found. Saying ‘Oh, that 
data belongs to the Chinese now’ is not good enough. 
American taxpayers funded the work. Belatedly, the 
US National Institutes of Health has requested more 
information.

The Wuhan Institute had a database of 22,257 
samples, mostly from bats, but took it offline on 12 
September 2019, supposedly because somebody 
was trying to hack into it. The lab has published few 
details of viruses collected after 2015, so details of 
any found in Laos since then are presumably in that 
database. Dr Daszak says he knows what’s there and 
it’s of no relevance. Yet he refused even to request 
that the Wuhan Institute release it, despite his close 
relationship with the scientists in question.

But even finding relevant viruses in Laos still won’t 
answer the question of how they got loose in Wuhan. 
And with the continuing failure to find any evidence 
of infected animals for sale in Chinese markets, the 
astonishing truth remains this: the outbreak happened 
in a city with the world’s largest research programme 
on bat-borne corona-viruses, whose scientists had 
gone to at least two places where these Sars-CoV-2-like 
viruses live, and brought them back to Wuhan — and 
to nowhere else.
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Red text indicates acquisition in subset of isolates within the lineage, non-variant defining muta-
 tions. Blue text indicates mutations present in the lineage but also observed in other isolates in
 lineage B.1.1.28, these are not included in the variant definition. Indels (shaded in orange) are not
.currently included in variant definitions
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Bron:  de Volkskrant 26 januari 2022 - Nieuws & Achtergrond

Commentaar. In elk van de drie figuren over de vaccinatiegraad zijn 
100 poppetjes getekend, elk poppetje staat dus voor 1%. Helaas 
staan in de eerste twee figuren 17 poppetjes per rij getekend terwijl 
dat er in de derde figuur 19 zijn.


