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WEEK 4 Corona
#oversterfte #LongCovid

CBS: 81 ondersterfte
AB:   300 gerelateerde SARS2 †
Pandemie: >98.000†

Fig  @falsel_net

10:49 p.m. · 7 feb. 2023 ·  Weergaven387
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Drivers:
• Herinfecties jongeren door BA 2.75*
• Immuunontwijkende XBB recomb.
• Géén reactie Rutte/Kuipers/RIVM
• Risico: hoog (via kinderen)

1 1 2 61
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 over:
• Vergelijk sterfte gerelateerd aan SARS2 met oversterfte CBS.
• CBS schat overledenen zonder SARS2 ~11% te hoog
• Véél meer jongeren én ouderen overleden...

@falsel_net
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• ...Laag aantal overledenen bij lage virusprevalentie.

NoCovid  Kano @fa�se�_net · 3 feb.

Deze collectie weergeven

CBS 'verwachtte' 2023 aantal overledenen in Nederland is zoals 
voorgaande jaren ~11% te hoog; gezien het feit dat al veel mensen (in 
20/21/22) stierven aan- of door #Corona, en overlevenden dus een 
hogere levensverwachting en lager sterfterisico zouden moeten 
hebben.
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 Samenvattende Conclusies.

• Geen werkzame indamstrategie en en monitoring
• Datakwaliteit op dieptepunt met ernstige onderrapportage SARS 2-
infecties/gerelateerde sterfgevallen wereldwijd én NL ...

1 2 20
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• ...Kabinet Rutte/Kuipers en RIVM/media doen alsof pandemie vrijwel 
achter de rug is
• Grote uitbraken oa China, VS met hoge transmissie en talrijke 
wereldwijd circulerende immuunontwijkende varianten...

1 2 30
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• ...Vaccinatiegraad onder druk door vage strategie, fouten in uitvoering, 
immuunontwijking varianten, mis-, disinformatie en aversie tegen kartel 
big pharma
• Risico via kinderen, door geringe vaccinatie, superspreading, LongCovid, 
en herinfecties...

1 2 19
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• ...Monoklonale AntilichaamBehandelingen (MAB's) door varianten vrijwel 
nutteloos
• Maatschappij-ontwrichtend effect van (Long)Covid gebagatelliseerd
• Impact SARS2-immuunschade voor gezondheid (bijv kinderen) en 
zorgsysteem...

1 2 27
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• ... gepaard met disinformatie; bijv "Immuniteitsschuld" en "opbouw 
immuniteit door infectie"
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• Media, overheden/instituties, lobby's maken zich schuldig aan 
mis-/disinformatie op zéér grote schaal;  door (corporate) belangen, 
ideologieën, pseudoscience, gebrek aan kennismanagement etc.

RISICO: BLIJVEND HOOG

1 2 38
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 Riool-RNA-meting is na een piek van ca 2.300 gaan dalen naar ca 
430. De (school)vakanties speelden een grote rol (7/2)

Fig ht @kalahiri@mastodon.social/ Corona Lokaal
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Herinfectie COVID19 telt!

Studie: (n=440k) met één infectie vs (n=40k) met >2 infecties (vs 5mln in 
controlegroep).

Resultaat: na herinfecties 2x overlijden, 3x ziekenhuisopname en méér 
#LongCOVID
Ongeacht de vaxx-status.
Ht �WesElyMD
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WesElyMD �WesE�yMD · 6 feb.

Deze collectie weergeven

17/ Reinfection with COVID matters

This study of 440k w 1 infection vs 40k with >=2 infections vs 5M 
controls found 2X death, 3X hospitalization, and more #LongCOVID 
after reinfections.

This was true regardless of Vaxx status

go.nature.com/3VSzysX
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 Zh-opnames zullen met vertraging van 1-2 weken volgen op 
besmettingen.

Het lijkt er op dat de zh-opnames in Europa sterk gaan groeien 

De situatie in de verzorgingshuizen lijkt zorgwekkend; het speelt al sinds 
medio december.
Via @falsel_net
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  Boostercampagne heeft een tijdelijk mitigerend effect gehad op 
mortaliteit/pathogeniciteit (ernst van het virus) bij verschillende groepen, 
maar niet zo zeer op transmissie (gevaarlijkheid).

1 2 21
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De trend ziet er slecht uit (zie fig ht ).

Zorgdruk, ziektelast en sterfte stijgen op kortere termijn bij ongewijzigd 
beleid en is onacceptabel, door:
• hoge prevalentie van corona(varianten)
• verhoogde bevattelijkheid, ook voor Influenza- en RS-virussen.

@falsel_net
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Nieuwe varianten zijn immuunontwijkender, en hebben een groeivoordeel 
bij een verlengde infectieperiode (Althaus, 2021).

1 2 25
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 Variant-aandelen (27/1/23):

• BA.4/5 aandeel daalt
• BA.2.75* groeit zeer sterk
• XBB idem ditto
• CH.1.1 volgt op afstand

NoCovid  Kano @fa�se�_net · 4 feb.

Deze collectie weergeven

De komende Corona-golf wordt door BA.2.75* 
Varianten veroorzaakt, die jonge kinderen 
herinfecteren en XBB* recombinanten induceren.

cov-spectrum.org/explore/Nether…

1 2 34
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Het mislukte NL- beleid is gebaseerd op de volgende foute verhalen:

•  Fout 1 Vaxx maakt het mogelijk om sterke inspanningen op het gebied 
van de volksgezondheid te vermijden

1 2 26
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• Fout 2 Er is een sweet spot waar we net genoeg doen om de economie 
open te houden, en door te gaan met het 'normale leven'.

1 1 42
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Uit ervaring weten we dat elke reactieve strategie met halve maatregelen 
heeft gefaald.

Wèl succesvol:

• onderdruk snel het virus door de overdracht te stoppen en de normale 
activiteit te herstellen.

Bron: , The Lancet  �TheWHN �Commissioncovid �AlleBurgers
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  #Kuipers #Rutte #RIVM #Covid19 
#Corona #OMT #MIT
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