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WEEK 5 Corona
#oversterfte #LongCovid

CBS: 90 † (+90%)
AB: 473 † (+58%) gerelateerde SARS2 †
Pandemie: ~98.400 †

Risico: hoog

Drivers:
• Herinfecties jongeren door BA 2.75*
• Immuunontwijkende XBB recomb.
• Géén reactie Rutte/Kuipers/RIVM
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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 oudsten overleden...

@falsel_net

1 2 15
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• ...Stijgend aantal overledenen, stijgende, virusprevalentie.

NoCovid  Kano @fa�se�_net · Feb 10

Show this thread

Week 5 CBS over'sterfte: 90.
Nameldingen +50 t/m week 4. 
In week 4 zijn 3.570 overlijdens gepubliceerd;
sterfte als gevolg #SARSCoV2 (complicaties): 473. 
Geschat dodental t.o.v. 2019 bevolking  ~98.400
bij totaal ~45,4 mio #SARSCoV2 infecties.

cbs.nl/nl-nl/maatwerk…

1 2 15
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 Samenvattende Conclusies.

• Géén werkzame indamstrategie en en monitoring
• Datakwaliteit op dieptepunt met ernstige onderrapportage SARS 2-
infecties/gerelateerde sterfgevallen wereldwijd én NL ...
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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 o.a. immuunontwijkende varianten...

1 2 12
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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 3 11
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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 10
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• ... gepaard met disinformatie; bijv "Immuniteitsschuld" en "opbouw 
immuniteit door infectie", en
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• 'hybride immuniteit' (natuurlijk plus vaccinimmuniteit) en
• Sars2 aerosoles door de lucht, adequate mondkapjes etc.
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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 3 12
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 Riool-RNA-meting is na een piek van ca 2.300 gaan dalen, maar stijgt 
snel naar ca 770 (+79%).

De (school)vakanties speelden een grote rol (10/2)

corona-lokaal.nl
Corona Lokaal - Actuele informatie over verspreiding van het corona…
Corona Lokaal - Actuele informatie over verspreiding van het 
coronavirus | Nederland. Actuele, interactieve kaart met gegevens …

1 2 8
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 Zh-opnames zullen met vertraging van 1-2 weken volgen op 
besmettingen. Er is iets stijging in NL.

https://t.co/UoL5YzFnX5
https://t.co/UoL5YzFnX5
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Het lijkt er op dat de zh-opnames in Europa sterk gaan groeien. 

corona-lokaal.nl/locatie/Nederl….

corona-lokaal.nl
Corona Lokaal - Actuele informatie over verspreiding van het corona…
Corona Lokaal - Actuele informatie over verspreiding van het 
coronavirus | Nederland. Actuele, interactieve kaart met gegevens …
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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 24
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Sterfte aan-, of door Corona hoger dan vorige week. Virusprevalentie 
stijgt weer sterk door ( )

De #SARSCoV2 viruslast veroorzaakt nu ook veel meer ziekte bij jonge 
(<50jr) mensen: Disruptie van zorg, onderwijs en economie volgt.

Fig 

@falsel_net

@falsel_net

https://t.co/UoL5YzFnX5
https://t.co/UoL5YzFnX5
https://t.co/UoL5YzFnX5
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 Variant-aandelen (feb/23):

• BA.4/5 aandeel daalt verder
• BA.2.75* groeit zeer sterk en passeert XBB
• XBB 1.15 idem

• CH.1.1 volgt op afstand

Ht 

RIVM-Cijfers
rivm.nl/coronavirus-co…

�JosetteSchoenma

1 2 15
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https://t.co/m3rilZo89h
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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 32
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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 2 28
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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.

twitter.com/AlleBurgers/st…
Bron:  �TheWHN �AlleBurgers

AlleBurgers �A��eBurgers · Jan 8

Show this thread

1\5
Het huidige NL beleid van Rutte/Kuipers/RIVM met aanhoudende 
(Long)Covid en langdurige corona (re)infectie is een doodlopende 
weg.

De gevolgen voor de gezondheid, stabiliteit maatschappij/zorg en 
economie, zelfs met vaccinatie, zijn enorm.

Een alternatief is er...

1 2 15
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  #Kuipers #Rutte #RIVM #Covid19 
#Corona #OMT #MIT

       

@2ekamertweets �TweedeKamerTwit

@volkskrant @vrij_nederland @nrc �DeGroene @trouw @op1npo
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�Nieuwsuur �RTLnieuws �HartvNL �NUnl �NPORadio1 �EenVandaag
�HumbertoRTL �Jinek_RTL �ADnl
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�JudithThielenVVD    

    
�NickiVerwey @miriambikker   

      

 #Kuipers #Rutte

�Lisawesterveld �MaartenHijink �PieterOmtzigt
�KoekkoekMarieke @ngundogan77 �EvavanEsch �JobaCDA

�FleurAgemaPVV �SylvanaBIJ1
@jesseklaver �DassenLaurens @attjekuiken @lientje1967 @wiepau
�MaartenHijink
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