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Basis 
 

➢ Virussen hebben altijd bestaan, zijn actueel en zullen dat altijd zijn. 

➢ Virussen veranderen van tijd tot tijd (mutaties). 

➢ Bij seizoensgriep gebeurt dit ongeveer elke 4-5 jaar. Dit komt tot uiting in het feit dat 

veel meer mensen griep krijgen dan normaal omdat ze nog geen immuniteit hebben 

opgebouwd tegen het nieuwe virus. 

➢ Immuniteit wordt opgebouwd door de ziekte te doorstaan, of wordt opgebouwd vóór 

een mogelijke infectie, door een werkzame vaccinatie. Ouders die bij hun peuters 

met veelvuldige infecties worden geconfronteerd, weten dit. 

➢ Wanneer de meerderheid van een collectief immuun wordt voor een kiem, wordt dit 

kudde-immuniteit genoemd.  

➢ De antilichamen die daarbij ontstaan, helpen om de virussen in een vroeg stadium te 

bestrijden in het geval van hernieuwde ziekte met hetzelfde virus (tijdwinst). 

➢ Virussen kunnen levenslang in het lichaam blijven en later andere ziekten veroorzaken 

(bijvoorbeeld: varicellaziekte bij kinderen - later: gordelroos) 

➢ Het is cruciaal dat het immuunsysteem fit is en de virussen op een gecontroleerde 

manier in bedwang kan houden (milieuvraag). 

 

Feiten en cijfers over de griepepidemie 2019/2020 1 
 
➢ De piek van de seizoensgriepgolf werd bereikt in de 6e week van 2020 met 329 ver-

moedelijke griepgevallen per 100.000 inwoners. Uitgaande van 8,6 miljoen inwoners 

komt dit in kalenderweek 6 overeen met 27.606 gevallen. (De epidemiedrempel is 69 

vermoedelijke griepgevallen per 100.000 inwoners). 

 

➢ Sinds begin 2020 is de incidentie van seizoensgriep 594 patiënten per 100.000 inwo-

ners. Geëxtrapoleerd naar de bevolking van Zwitserland komt dit overeen met 51.084 

patiënten (stand 9-3-‘20). 

  

➢ De leeftijdsspecifieke incidenties (frequentie van voorkomen) zijn als volgt (stand 9-3-

‘20): 

 

0-4 jaar  357  (31.8%)  } 

5-14 jaar  287  (25.5%)  } 

15-29 jaar  235  (20.9%)  }  Consultaties/100‘000 inwoners 

30-64 jaar  177  (15.8%) } 

> 65 jaar     66  (  5.9%) } 

 

 
1 BAG-Bulletin 11/2020, 09.03.2020. Te vinden onder: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-

bag/publikati-onen/periodika/bag-bulletin.html   

 

Position paper 
Feiten en cijfers over Corona 



➢ Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat met 57,3% vooral de 0–14-jarigen ziek werden. Drie-

kwart van alle gevallen (78,2%) werd vastgesteld in de leeftijdscategorie van 0-29 

jaar. In de leeftijdscategorie van 30 tot 64 jaar kwam slechts 15,8% van de gevallen 

voor. De 65-plussers vormen iets minder dan 6%. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat 

de 30-jarigen al een goede immuniteit hadden (kudde-immuniteit), maar dat de jon-

geren ze nog niet hadden opgebouwd en daardoor ziek werden. (Mexicaanse griep 

kwam voor in 2009, 11 jaar geleden)! 

 

➢ Het influenza A (H1N1) -virus, dat in 2009 werd gevreesd in verband met het optreden 

van de "Mexicaanse griep" en het dodelijke virus werd genoemd, maakt deel uit van 

de normale mix van griepvirussen in 2020 en werd gedetecteerd in 41% van de mon-

sters in het griepseizoen 2019/2020. Het is 100% gedekt door de griepprik van 2019/20. 

 

➢ Een studie gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift "Lancet" in 2018 

over de schatting van het aantal sterfgevallen als gevolg van griep door longproble-

men, resulteert in de volgende cijfers: 2 

 
Geschat gemiddeld sterftecijfer/100.000/leeftijdscategorie 

Regio    < 65 jaar  65-74 jaar >75 jaar alle leeftijden 

Zwitserland   0,3    4,8  33,4    

Duitsland   0,4   2,9  21,0 

Spanje   0,3   6,8  54,7 

Europa   0,5-2,5  5,0-17,2 23,4-70,7 3,1-8,0 

Zuidoost Azië   1,2-6,6   14,2-47,5  44,6-130,5  3,5-9,2  

Sahara regio   1,0-13,3   12,0-80,4  36,3-286,9  2,8-16,5 

Hoog inkomen  0,5-1,5   6,1-12,0 33,9-58,6 3,9-6,4 

Laagste inkomen  0,8-13,9  8,9-67,0 27,5-209,4 2,5-16,7 

 

➢ Deze studie toont aan dat de hoogste sterfte voorkomt in de regio sub-Sahara en in 

Zuidoost-Azië; beide regio's met lage inkomens. Het laat verder zien dat de sterfte we-

reldwijd toeneemt met de leeftijd, in alle regio's en inkomensgroepen. 

 

➢ Op basis van de vermelde aantallen (51.084 patiënten) zouden in Zwitserland in 2020 

tussen de 1584 en 4086 patiënten waarschijnlijk overlijden als gevolg van de volgende 

seizoensgriep (zie tabel hierboven: Europa, alle leeftijden Sterftecijfers 3.1 - 8.0, alle 

leeftijdscategorieën). 

 

➢ Het sterftecijfer onder de 75-plussers is echter veel hoger met 23,4 - 70,7 gevallen / 

100.000! 

 
➢ De zogenaamde exces sterfte (oversterftecijfer) beschrijft het aanvullend sterftecijfer 

naast de reeds bestaande sterfte. Afhankelijk van de agressiviteit van de klassieke 

griep ligt dit tussen 0 en 35%. 3 

 

 
2 Juliano Danielle et al: Estimates of global Seasonal influenza-associated respiratory mortalitiy: a mo-

delling study. Lancet 2018; 391:1285-300. Te vinden onder: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-

med/29248255   
3 Robert Koch Institut: Epidemiologisches Bulletin. Nr. 3, 19.01.2015. Zu finden unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/03_15.pdf?__blob=publication-

File 



➢ Uitgaande van een oversterfte van 10%, zouden in 2020 tussen de 1.742 en 4.497 sterf-

gevallen voorkomen (alle leeftijdscategorieën). 

 

➢ De griepgolf in 2015 resulteerde in naar schatting 2500 extra sterfgevallen in Zwitser-

land. 4 

 

➢ Het Robert Koch-instituut schat dat als gevolg van de griepgolf 2017/18 in Duitsland 

(met 83 miljoen inwoners) naast de overige sterfgevallen ongeveer 25.000 mensen 

stierven. (Dit komt geheel overeen met de cijfers van 2015 voor Zwitserland: 2500 do-

den met 8,6 miljoen inwoners). 5 

 

➢ Elk 'nieuw' virus dat een niet of slechts gedeeltelijk immune samenleving binnenkomt, 

kan de oversterfte met 35% verhogen. 

 

➢ In Zwitserland zouden in het griepseizoen 2020 tussen de 2138 en 5516 griepgerela-

teerde sterfgevallen worden verwacht, uitgaande van een bijzonder agressieve virus-

variant. 

 

 

Feiten en cijfers over Mexicaanse griep 2009 en Corona-epidemie 2020  
 

➢ Mexicaanse griep 2009: Uit cijfers van het epidemiologische bulletin van het Robert 

Koch Instituut in Duitsland blijkt dat gedurende de jaren met een overheersende cir-

culatie van het pandemische virus A (H1N1) = Mexicaanse griepvirus geen 

(2009/2010: 0) of weinig (2010/2011: 965) extra sterfgevallen plaatsvonden. In een an-

der rekenmodel voor de pandemiedrempel in het najaar van 2009 was het ge-

schatte aantal van 348 extra doden laag! Deze bijgewerkte statistische analyse be-

vestigt dat er geen verhoogde mortaliteit was in de twee jaar waarin het pandemi-

sche A (H1N1) -virus domineerde. 6 

 

➢ Het destijds zo gevreesde Mexicaanse griepvirus maakt nu duidelijk deel uit van de 

normale seizoensgriep en heeft zijn horror verloren! Destijds leidde het niet tot een 

pandemie (hoewel als zodanig aangewezen door de WHO) of tot meer sterfgeval-

len. Tegenwoordig is het opgenomen in de routinevaccinatie tegen seizoensgriep en 

werd het bij serologische monsters van seizoensgriep 2019/2020 in 41% van de geval-

len gevonden.    

 
➢ Zoals al bleek uit de cijfers over de Mexicaanse griep in 2009, is het sterftecijfer voor 

de Corona epidemie 2020 wereldwijd (niet alleen in Zwitserland) momenteel veel la-

ger dan voor seizoensgriep. 

 

➢ Corona epidemie 2020: Op basis van het hierboven genoemde sterftecijfer van 3,1-

8,0 / 100.000 voor seizoensgebonden griep, zouden tot nu toe tussen 383 en 311 sterf-

gevallen worden verwacht bij 3888 patiënten, met een maximaal agressieve variant 

(met een oversterftecijfer van 35%) zelfs 179-420 doden. Momenteel zijn het er 33! 

Dit komt momenteel overeen met een sterftecijfer van 0,85% (stand 19-3-‘20). 

 

 

 
4 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/statistik-zeigt-das-sind-die-haeufigsten-todesfaelle-in-der-

schweiz-131904248 
5 https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87247370/coronavirus-symptome-

und-vergleich-zur-klassischen-grippe-.html 
6 Robert Koch Institut: Epidemiologisches Bulletin. Nr. 3, 19.01.2015. Te vinden onder: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/03_15.pdf?__blob=publication-

File 

 



Samenvatting: 

 

Op basis van de genoemde studie kunnen de volgende berekende aantallen wor-

den vergeleken: 

 
Infectie Aantal 

zieken 

Sterftecijfer 

3.1-8.0 

Sterfgevallen + 

oversterfelijkheid 

10% 

Sterfgevallen + 

oversterfelijkheid 

35% 

Sterfgevallen 

‘real’ 

Seizoensgriep CH 

2020 (prognose) 

27.606 1584-4086 1742-4495 2138-5516 - 

Coronavirus CH 

2020 (stand 19-3-

‘20) 

3.888 120-311 146-342 179-420 33 

 

 

➢ Deze cijfers laten zien dat het huidige sterftecijfer als gevolg van coronavirusinfecties 

minstens een factor 3,6-12 lager is dan vermeld in het Lancet-artikel voor seizoens-

griep.7 

 

➢ Gezien deze berekeningen lijkt de huidige procedure, althans op dit moment, vanuit 

medisch oogpunt nauwelijks te rechtvaardigen. Het zal echter enorme economische 

schade veroorzaken en de vraag moet worden gesteld wie van deze gang van za-

ken profiteert! Hierover mag iedereen zijn eigen gedachten hebben. 

 

➢ Een collectief overleeft een nieuwe zich verspreidende virale ziekte door ertegen te 

immuniseren. Meestal gebeurt dit van nature door de ziekte te doorstaan, vaccina-

ties komen in dergelijke gevallen namelijk meestal te laat. Als een vaccinatie onder 

de "noodwet" door de regelgevende instanties wordt doorgevoerd, bestaat het risico 

dat deze is getest op een te klein aantal proefpersonen onder tijdsdruk, zodat niet 

aan de veiligheidseisen wordt voldaan en bijwerkingen van vaccinatie optreden. 

 

➢ Het is een feit dat bij het ondergaan van de ziekte vooral oudere en/of verzwakte pa-

tiënten het risico lopen te overlijden. Als we de statistieken tot nu toe bekijken wordt 

dit duidelijk, de huidige situatie met "Corona" laat dit ook zien. Dit is algemeen be-

kend. Maar het wordt nauwelijks duidelijk gecommuniceerd. Liever kiest men ervoor 

om te spreken over de "solidaire strijd van allen tegen Corona". 

 

➢ Nieuw en uniek in de geschiedenis tot nu toe is het feit dat het aantal nieuwe infecties 

wordt verminderd door massale interventies in het sociale en economische leven en 

dat daarmee de zogenaamde infectiecurve gladgestreken wordt. Dit zou weliswaar 

kunnen lukken, maar het maakt dat de situatie veel langer gaat duren. De gezond-

heidsautoriteiten van alle EU-landen en Zwitserland hebben voor deze tactiek geko-

zen en brengen enorme maatschappelijke offers door de beperkingen van economi-

sche en sociale aard. 

 

➢ Groot-Brittannië koos een andere route dan de EU (en Zwitserland) en besloot af te 

zien van enorme sociale en economische beperkingen. Ondertussen lijkt Engeland 

onder druk van de buurlanden echter weer te verschuiven. Met wat we gezien heb-

ben over het verloop van pandemieën tot nu toe konden de Engelsen wel eens gelijk 

hebben gehad met hun oorspronkelijke aanpak.8 

  

 
7 Juliano Danielle et al: Estimates of global Seasonal influenza-associated respiratory mortalitiy: a mo-

delling study. Lancet 2018; 391:1285-300. Te vinden onder: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-

med/29248255   
8 https://www.nzz.ch/international/coronavirus-krise-grossbritannien-schwimmt-gegen-den-strom-

ld.1546557 



➢ Nederland koos dezelfde route en heeft besloten om de jongere (en dus minder risi-

covolle) mensen de ziekte te laten ondergaan om de reeds genoemde kudde-im-

muniteit te bereiken. 9 

 

➢ Zwitserland zou er waarschijnlijk goed aan hebben gedaan om Nederland als rolmo-

del te nemen als het gaat om actuele vraagstukken op het gebied van gezondheids-

beleid! 
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9 https://www.blick.ch/news/ausland/rede-von-ministerpraesident-niederlande-setzen-auf-umstrit-

tene-herdenimmunitaet-id15800473.html 


