
Geacht kamerlid,

 

Wij, als stichting Alle Handen Samen, maken ons ernstige zorgen over de huidige situatie 
m.b.t. corona in Nederland. Al tijdens het dalen van de zomergolf is de herfstgolf reeds 
begonnen. Op vele vlakken gaat het de verkeerde kant op, maar ons kabinet lijkt zich op 
geen enkele manier in te spannen om de problemen aan te pakken.

Adequate maatregelen om de verspreiding van corona in te dammen ontbreken. Het 
simpelweg volgen van de WHO-voorschriften (wat bijvoorbeeld Duitsland heel goed doet), 
de mensen goed voorlichten over de gevaren van corona én zorgen dat medicatie en 
vaccins op orde zijn zou het minste moeten zijn wat de overheid doet.
Dat hier in Nederland bijvoorbeeld nog steeds alleen al een advies om goede 
mondneusmaskers te dragen ontbreekt is werkelijk onbegrijpelijk en zeer schadelijk.

Ook ligt er een rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving met goede richtlijnen 
en adviezen, maar zelfs de eenvoudigste adviezen hieruit lijken volledig aan het kabinet 
voorbij te gaan. Wij vragen ons af of er op het ministerie van VWS überhaupt mensen zijn 
die dit rapport gezien of gelezen hebben.

Om deze mail niet al te uitvoerig te maken, volgen hieronder puntsgewijs een aantal zaken 
die wij waarnemen en waarbij wij verwachten dat de Tweede Kamer deze onder de 
aandacht brengt of, beter nog, actie zou ondernemen om hier iets aan te doen.

- De berichten over de zorg die op instorten staat stapelen zich op.
Het afremmen van corona (m.b.v. adequate basismaatregelen) in het algemeen, 
maar zeker op plekken waar zorg geleverd wordt kan helpen deze crisis af te 
wenden.
(https://www.gelderlander.nl/nijmegen/ziekenhuiscrisis-is-er-al-zegt-deze-expert-
winter-wordt-spannend-wachtlijsten-en-kwaliteit-worden-onacceptabel~a550ad6ad/)

- Scholen raken steeds verder in de problemen om onderwijs te kunnen blijven geven. 
(https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15049571/griep-en-corona-slaan-toe-
basisscholen-met-handen-in-het-haar)
Na 2,5 jaar pandemie zijn de meeste scholen nog steeds niet veilig gemaakt m.b.v. 
ventilatie, luchtzuivering, goed testbeleid en goed mondneusmasker-beleid.
WHO-Europe waarschuwt dat longcovid ook voor kinderen een gevaar is, echter in 
Nederland neemt de overheid ook dat niet serieus. “We” laten de kinderen meerdere 
malen per jaar besmet raken en denken (of hopen) dat het geen schade zal 
aanrichten. Gaan we 5 of 10 jaar afwachten om dan achteraf te concluderen dat dit 
beleid (te) schadelijk was voor kinderen?
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(https://twitter.com/WHO_Europe/status/1569617706504323072) 

- Het aantal besmettingen en overlijdens in de verpleeghuizen neemt, net als in elke 
golf, weer schrikbarend toe. Sinds wanneer maken wij ons als land niet meer druk 
om de mensen in de verpleeghuizen?
(https://twitter.com/mzelst/status/1582416560324767744)

- Steeds meer sectoren kampen met een personeelstekort. Door het toenemende 
aantal gevallen long-covid zal dit alleen maar erger worden.
(https://twitter.com/NS_online/status/1582629570468986881)

- Nederland vaccineert (vergelijk bijvoorbeeld met Duitsland) met een verouderd 
vaccin. BA.5 is op dit moment dominant in Nederland, maar wij vaccineren nog met 
het BA.1 vaccin. Ook al zou het BA.4/5-vaccin maar een fractie beter werken, dan is 
dat bij zulke hoge aantallen besmettingen al een hele winst.
Een overheid die eigenlijk alleen maar inzet op vaccineren en verder niets doet aan 
bestrijding van corona, zou op zijn minst de meest adequate vaccins moeten 
inzetten.

- Een punt uit dezelfde categorie is dat het er nu eindelijk op lijkt dat het medicijn 
Paxlovid ingezet gaat worden in Nederland. Echter, helaas niet zo breed als dat in 
andere landen gebeurt (zie Verenigde Staten en Duitsland).

- Er is nog steeds geen eerlijke voorlichting over long-covid/langdurige covid.
Als je ziet hoe dit in Duitsland gebeurt moet de Nederlandse overheid zich de ogen 
uit de kop schamen.
Met deze ontzettend hoge besmettingscijfers zullen er vele long-covid-gevallen 
bijkomen, elke golf opnieuw (onderzoeksresultaten variëren van 10% tot 25% van de 
besmette personen). Dit leidt tot steeds meer persoonlijk leed en ontwrichting van de
samenleving, naarmate steeds meer mensen arbeidsongeschikt worden.
De WHO heeft al meerdere malen gewaarschuwd dat long-covid de nieuwe 
pandemie is. Op welk moment gaat het kabinet of de Tweede Kamer zich hier echt 
zorgen over maken?

- Er blijven zich steeds weer nieuwe varianten aandienen. Wederom worden er meer 
besmettelijke, meer ziekmakende en meer immuniteit-ontwijkende varianten ontdekt.
Deze zullen blijven ontstaan. Een vaccin-only-beleid zoals in Nederland zal nooit 
bestand zijn tegen opkomst van deze varianten.
Daarbij, het idee dat een nieuwe variant altijd minder ziekmakend is, is onjuist en 
achterhaald. Wij herinneren ons allemaal de Delta-variant, die toch degelijk 
ziekmakender was dan zijn voorgangers. Wat gaat Nederland doen als er een 
“nieuwe Delta”-variant opkomt? Het kabinet kan niet blijven wegkomen met de 
smoes dat ze dat niet hadden zien aankomen.

Wij begrijpen dat, gezien de huidige samenstelling van de Tweede Kamer, het niet makkelijk
of zelfs onmogelijk is om een meerderheid te krijgen om over deze zaken te debatteren, 
maar het ontbreekt in onze ogen op dit moment aan tegengeluid tegen het huidige 
desastreuze beleid. Als het niet via een debat kan, dan kunnen kamerleden zich toch buiten 
de kamer uitspreken tegen het huidige beleid? Nu kan het kabinet zonder kritiek het 
onverantwoorde beleid voortzetten en u als kamerlid wordt er later wellicht op aangesproken
niets tegen dit beleid gedaan te hebben.

De benadeelden van dit beleid kunnen slechts toezien, afwachten en hopen op betere tijden.
Wie komt er in de Tweede Kamer op voor deze groep?
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Wij adviseren en vragen u dringend om deze zaken op de agenda te zetten. 
Dat lijkt ons een betere optie dan dat u binnenkort weer debatten moet gaan voeren over het
wel of niet sluiten van sectoren, invoeren van een avondklok of corona-toegangsbewijzen. 
De kans is namelijk groot dat als er nu niets wordt gedaan om corona in te dammen het nog 
verder uit de hand gaat lopen en hard ingrijpen wederom nodig is.

En tenslotte, ook al loopt het niet volledig uit de hand, dagelijks komen er veel mensen bij 
die ernstig ziek worden, overlijden of long-covid oplopen. Dat alleen al zou reden genoeg 
moeten zijn om (in ieder geval) aan de bel, maar beter nog om aan de rem te trekken.

Omdat ieder mens er toe doet.

 

Met vriendelijke groeten


