Geachte medewerker van de Gemeente Groningen,
Mijn naam is Fernand Pors, ik neem contact met u op omdat ik me grote zorgen maak over de
schadelijke gevolgen van de huidige en eventuele toekomstige coronamaatregelen. Het gaat om
zowel landelijke als lokale maatregelen zoals de toegangsstop om 1:30 's nachts in de horeca en
allerlei beperkingen aan terrassen, eetgelegenheden, bioscopen, theaters, festivals etc.
De schadelijke gevolgen zijn grotendeels onnodig omdat veel van de coronamaatregelen gebaseerd
zijn op verkeerde aannames. Voordat ik daar op in ga vermeld ik hieronder een aantal voorbeelden
van de schadelijke gevolgen op de korte en (midden)lange termijn van de coronamaatregelen:
-

Afnemende werkgelegenheid en baanzekerheid
Faillisementen en sluitingen van ondernemingen
Toename van werkloosheid, armoede en (op termijn) dakloosheid
Toenemende ongelijkheid
Toename van geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressies en stress
Huiselijk geweld, alcoholgebruik en zelfmoorden
Toenemend isolement van ouderen
Toename van criminaliteit
Wegvallen van de sociale cohesie
Beperkingen in de mogelijkheden om activiteiten uit te voeren die mensen waardevol vinden
Afnemende zorg en slechtere gezondheid

Dit is een aanzienlijke lijst met schadelijke gevolgen, en deze is nog verre van compleet.
De coronamaatregelen zouden dienen ter bescherming van de volksgezondheid. Maar hoe groot of
klein is momenteel het risico voor de volksgezondheid? Op basis van statistieken van de
zogenaamde "besmettingen" worden vaak onjuiste conclusies getrokken over de ernst van de
situatie. Dit licht ik toe aan de hand van de grafieken van de aantallen positief getesten,
ziekenhuisopnames en sterftecijfers in Nederland (bron: RIVM1) die zijn weergegeven in de
afbeelding op de volgende pagina.
1) Positief getesten
Positieve uitslagen uit de coronatest (PCR test) worden vaak "besmettingen" genoemd.
Slechts een klein deel van de positief getesten is echter daadwerkelijk "besmettelijk".
Sterker nog, de gebruikte PCR test zegt niets over of iemand besmettelijk is. Dit is geen
mening maar een vaststaand feit, onder andere bevestigd door Diederik Gommerts, de
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care2.
Daarom is de term "besmetting" die veel media hanteren een foutieve en misleidende term.
Het suggereert dat er veel meer besmettelijke personen zijn dan er in werkelijkheid zijn.
De website van het RIVM noemt positief geteste mensen "Bij de GGD gemelde patiënten".
De term "patiënten" is eveneens misleidend want het wekt de indruk dat het om zieke
mensen gaat. Het grootste deel van de mensen die positief getest worden is echter helemaal
niet ziek en wordt ook niet ziek van corona. In het algemeen spraakgebruik zijn dat geen
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Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
Interview met de biochemicus moleculaire genetica Mario Ortiz over het gebruik van de PCR test:
https://www.youtube.com/watch?v=z7TDn_LUM8I

"patiënten".
Zoals u waarschijnlijk weet is in juli en augustus het aantal testen in Nederland sterk
toegenomen. Dat is de belangrijkste oorzaak van de toename in het aantal positief getesten,
niet een nieuwe "uitbraak" van het coronavirus. Uiteraard leidt meer testen tot meer
positieve testresultaten. Het percentage positief getesten is echter laag en relatief constant
sinds juni, op het moment van schrijven van deze brief ongeveer 2%.

2) Ziekenhuisopnames
De tweede grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste mensen in
Nederland. De ziekenhuisopnames in juli en augustus stijgen niet mee met het aantal positief
getesten. Er zijn momenteel nauwelijks ziekenhuisopnames ten opzichte van maart/april in
Nederland. In de provincie Groningen is het aantal ziekenhuisopnames al drie maanden nul!

3) Overledenen
De derde grafiek toont het aantal overledenen met Covid-19 (met, niet aan Covid-19) in
Nederland. Ook dat is nihil ten opzichte van maart/april.
Het sterftecijfer van Covid-19 is overigens vergelijkbaar met een stevige griepgolf. Zonder
het te bagatelliseren, het coronavirus is niet het "killer virus" zoals veel mensen denken.
Het bovenstaande geeft aan dat het coronavirus momenteel niet bepaald een gezondheidsprobleem
vormt. Er is sprake van een testgolf, niet van een ziektegolf. De ingrijpende coronamaatregelen in
Groningen staan daarom niet in verhouding tot de ernst van de situatie. Ze richten veel meer schade
aan dan dat ze goed doen.
Er is veel meer relevante informatie beschikbaar die niet of nauwelijks in het publieke debat terecht
komt. Het gaat te ver om dat allemaal in een brief weer te geven. Michael Boeckmann (die ook een
brief aan de Gemeenteraad heeft gestuurd) en ik stellen ons graag beschikbaar om op een af te
spreken moment uitgebreider met u op deze materie in te gaan en mogelijke oplossingen in
Groningen te bespreken.
Vriendelijke groet,
Fernand Pors
fernand@virusvisie.nl

