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Doel van het onderzoek. 

 

1. Enerzijds onderzoeken in hoeverre mensen antilichamen hebben tegen Covid-19  
2. Anderzijds het geven van een stabiel gegeven in deze verwarrende tijden, waar iedereen ziek 

zou kunnen worden en mogelijk geen afweer zou hebben tegen 
Covid-19 en slechts vaccinatie de oplossing zou zijn voor dit probleem. 
 

 

Introductie 

Aanleiding onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek naar antilichamen tegen Covid-19 ontstond in mijn eigen 
tandartsenpraktijk. Ook mijn praktijk was genoodzaakt zich aan te passen aan de regelgeving omtrent 
het SARS-CoV-2 virus, en Covid-19, zoals door de overheid gecommuniceerd. Begin maart 2020, aan 
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de start van de uitgeroepen pandemie in Nederland, kreeg ik van mijn patiënten te horen dat zij zich 
onzeker voelden bij het in contact staan met andere mensen.  

Aan het begin van de Covid-19-pandemie was het nog niet mogelijk om jezelf op een testlocatie van 
de overheid te laten testen. Om de zorgen bij hen weg proberen te nemen, testte ik zelf mijn patiënten 
voordat ze bij mij voor een tandartsbehandeling kwamen met een antigen test en/of een antilichaam 
test. Een EU gecertificeerde antigen test met een neus-swab en een EU-gecertificeerde test die slechts 
een druppeltje bloed vereist gaf binnen enkele minuten duidelijkheid of men op dat moment wel of 
niet besmettelijk zou kunnen zijn, of dat men (soms zonder het te weten) reeds antistoffen had 
opgebouwd tegen Covid-19. Dit gaf rust in de praktijk. Voor de patiënten, maar ook voor de  
medewerkers.  

Tijdens de tweede golf in het najaar van 2020 gingen de eerste zogeheten ‘teststraten’ van de GGD 
open en er kwam het advies vanuit de overheid om je te laten testen bij klachten. De inmiddels 
welbekende PCR-methode wordt gebruikt om besmettingen vast te stellen. In de media werd er 
gesproken over een snelle verspreiding van het virus over Nederland en een snel oplopend aantal 
besmettingen. 

In mijn praktijk - waar ik ook nog steeds testen afnam -  zag ik echter een ander beeld. Ik testte niet 
enkel bij klachten, maar testte iedereen naar behoefte die dat voorafgaand aan een 
tandartsbehandeling wilde voor zijn of haar eigen gemoedsrust en om de mensen een helder en stabiel 
gegeven mee te geven in de verwarrende en onzekere tijden. Ik wilde meer weten en begrijpen over 
wat ik observeerde en zocht contact met andere artsen, collega-tandartsen en juristen waaronder 
Sven-Åke Hulleman, mede-initiatiefnemer van het voorliggende verkennende onderzoek.  

Ook hún vragen over het virus, over antistoffen en de aangeboren natuurlijke immuniteit tegen het 
virus bleven onbeantwoord. Zo ontstond het idee om met elkaar op eigen initiatief een uitgebreid 
verkennend onderzoek te starten naar antistoffen tegen SARS-CoV-2en de invloed van 
leefomstandigheden onder 10.000 deelnemers. Op deze wijze wilden we een realistisch beeld krijgen 
over de aanwezigheid van antilichamen tegen COVID-19, en wat dit kan zeggen over de mate van 
bedreiging van het virus voor de volksgezondheid. Geen officiële organisaties zijn bij het onderzoeken 
betrokken geweest om eventuele beïnvloeding van het onderzoek door diverse financiële, politieke of 
andere belangen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode en onderzoeksvragen  

Doel van dit verkennende onderzoek is om inzicht te krijgen in de immuunreacties die ontstaan zijn 
onder mensen in Nederland in deze tijden van de pandemie als gevolg van het SARS-CoV-2 virus. We 
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willen de lezer een helder en stabiel gegeven meegeven in deze verwarrende tijden. Tijden waarin 
berichten in diverse media niet altijd eenduidig zijn over de ernst van de dreiging van het virus, en wat 
het beste is wat iemand kan doen om zich te beschermen.  

De onderzoeksvragen zijn: 

- In hoeverre zijn er antistoffen opgebouwd tegen Covid-19 in de afgelopen periode van anderhalf 
jaar sinds het uitroepen van de pandemie in maart 2020.1 

- In hoeverre is het hebben van contacten met anderen en het bewust bezig zijn met een gezonde 
levensstijl  van invloed op immuunsysteem en zo de afweer tegen Covid-19. 

Methode  

Verkennen 

Door het testen in mijn praktijk waren er al enige inzichten opgedaan. Voorafgaand aan het uitvoeren 
van het onderzoek onder 10.000 deelnemers, zijn naar aanleiding van een pilot-studie onder 100 
deelnemers logistieke en inhoudelijke verbeteringen aangebracht.  

Voorbereiding 

Artsen van diverse disciplines hebben zich verenigd ten behoeve van het onderzoek en er is een 
vergunning aangevraagd en verkregen voor het opzetten van een teststraat. Gemeente Baarn en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn hierbij betrokken geweest en hebben tevens tijdens de 
voorbereiding en het lopende proces controles uitgevoerd. 

De testafname 

Door middel van een vingerprik is bij de deelnemers een paar druppels bloed afgenomen om te kunnen 
vaststellen of er antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Voor het testen van het bloed werd gebruikt 
gemaakt van de EU-gecertificeerde Biozek-testen die een 98% nauwkeurigheid en 98% specificiteit 
hebben voor het aantonen van antistoffen tegen Covid-19. De testen werden afgenomen door 
gecertificeerd personeel uit de zorg, die aantoonbaar ruime kennis en ervaring hebben met het 
zorgvuldig afnemen van de (eenvoudige) medische handelingen. Te alle tijden wanneer er testen 
werden afgenomen, waren er meerdere BIG-geregistreerde artsen aanwezig. 

De Biozek-test geeft de volgende mogelijke uitslagen: 

● De ‘C’ is een  controlestreep en betekent dat de test goed is afgenomen en de uitslag 
betrouwbaar is.  

● ‘IgG’ betekent dat er antistoffen in het bloed zijn voor COVID-19. 
● ‘IgM’ geeft aan dat het lichaam is gestart met een reactie tegen een virale of bacteriële infectie. 

Deze hoeft niet gerelateerd te zijn aan COVID-19. Uit de ‘IgG’ zal blijken of het heeft uitmondt 
in een besmetting met COVID-19. 

● ‘IgG’ en ‘IgM’ samen betekent dat er antistoffen aanwezig zijn voor COVID-19. 

Voor dit onderzoek betekent ‘positief op antistoffen’ een uitslag IgG (al dan niet een combinatie met 
een uitslag IgM). Met de uitslag van enkel IgM-antistoffen is behoudend omgegaan, aangezien deze 

 
1 Meegenomen moet worden dat de test die gebruikt is niet altijd tot 1,5 jaar terug antistoffen kan meten. Hoe ver terug in 
de tijd antistoffen gemeten kunnen worden met deze test hangt van meerdere factoren af. Er zijn testen die verder terug in 
de tijd antistoffen kunnen vinden, echter deze zijn lastiger grootschalig af te nemen en veel kostbaarder. Er is voor de 
Biozek-test gekozen, passend bij het verkennende karakter en de onderzoeksopzet van het onderzoek.  
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uitslag niet zonder meer wijst op een COVID-19 besmetting. De personen met deze uitslag zijn 
geplaatst bij groep ‘Geen antistoffen’.  

Het onderzoek 

In de vijftien minuten dat de deelnemers wachtten op de uitslag van de bloedtest, is een enquête 
afgenomen. Vragen die meer inzicht geven in relevante omstandigheden die mogelijk van invloed zijn 
op de kans om wel of geen Covid-19 te krijgen en/of antistoffen te ontwikkelen. Er is aan de 
deelnemers gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen tijdens de pandemie, naar hun levensstijl 
tijdens de afgelopen anderhalf jaar, of zij gevaccineerd waren tegen COVID-19 of eerder een test 
hebben laten afnemen en of deze positief was2.  

Dit onderzoek beoogde ook inzicht te geven in de mate waarin deelnemers zich bloot hebben gesteld 
aan ‘risicovolle’ situaties in de privé- of werksfeer die de kans op besmetting en verspreiding zouden 
doen toenemen of doen afnemen. Van het beoefenen van een contactberoep en het niet strak naleven 
van de maatregelen is de verwachting dat deze de kans op een besmetting vergroten. Het hebben van 
een gezonde levensstijl (gezond eten en bewegen, en voedingssupplementen) draagt bij aan een 
sterker en veerkrachtig immuunsysteem, en kan de kans op een besmetting doen afnemen. 
 
Gevraagd is of de deelnemers zich hebben gehouden aan de coronamaatregelen en of men contact 
heeft gehad met corona-patiënt. Ook is gevraagd of men een contactberoep heeft waarbij het niet 
(altijd) mogelijk is de coronamaatregelen op te volgen tijdens het uitoefenen van het werk. Het betreft 
dan ook een bredere definitie van contactberoep dan die door de overheid wordt gehanteerd. Onder 
het hebben van een contactberoep wordt verstaan, het beroepsmatig in contact staan met wisselende 
personen met wie je in dezelfde ruimte bent of op minder dan 1,5 meter afstand.  

De digitale vragenlijst is afgenomen door enquêteurs en ingevuld in een speciaal daarvoor ontwikkelde 
app voor de smartphone. De verzamelde data zijn direct doorgelinkt naar een beveiligde database. Een 
groep van 1000 deelnemers aan de bloedtest gaf geen toestemming gegeven voor het afnemen van 
de enquête of hun gegevens konden door tijdelijke organisatorische en technische problemen niet 
worden verwerkt.  

Ten behoeve van dit onderzoek is de informatie uit de enquête gekoppeld aan de feitelijke uitslag over 
antistoffen uit de BIOZEK-test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 In de meeste gevallen betrof dit een PCR-test en een enkele keer een andere methode, maar altijd een door de overheid 
erkende manier van testen.  
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Organisatie. 

 

 

Op een  schitterende locatie in Baarn, het Bomencentrum, was meer dan voldoende ruimte om 
binnen de Covid regulatie eisen de 10.000 mensen te onderzoeken. In 4 weekenden hebben we 

gemiddeld 1150 mensen per dag kunnen zien, met gemiddeld 60 medewerkers per dag, waaronder 
ook 10 artsen en tandartsen die de testuitslagen hebben beoordeeld en geëvalueerd  

met de deelnemers. De mensen bleven in hun auto’s zitten terwijl de bloedprik werd afgenomen, de 
vragen werden gesteld door enquêteurs en aan het eind van de lijn waren de artsen en tandartsen. 
Middels een website konden de mensen zich inschrijven op een tijdstip zodat er geen opstoppingen 
zouden ontstaan.  

 

Foto 1 van de entré naar de testlocatie 
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Foto 2 van de dames die de priktesten afnamen. 

 

Foto 4 van de locatie met de  opstelling van de auto’s tijdens de testdagen. 
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Achtergrondinformatie over onderzoeksgroep         

In deze paragraaf staat beschreven wat de karakteristieken van de groep deelnemers. Deze 
gedetailleerde informatie dient om resultaten beter te kunnen duiden, te vergelijken en te 
generaliseren. De cijfers en figuren dien ter illustratie van de belangrijkste resultaten. [Overal zijn 
figuren van. Indien nodig, dan kunnen we die toevoegen] 

Van de ruim 10.000 personen bij wie een bloedtest is afgenomen, hebben 8.997 mensen (bijna 90%) 
toestemming gegeven hun resultaten van de bloedtest én de vragenlijst in dit onderzoek te verwerken. 
Zestig procent van alle deelnemers is vrouw, en 40% man. Ongeveer de helft (46%) is 50 jaar of jonger. 
Ruim 8 procent van alle deelnemers is ouder dan 70 jaar.3  De deelnemers kwamen uit alle hoeken van 
het land en wonen goed verspreid over heel Nederland,  enkelen komen uit België of Duitsland. 

Van de deelnemers gaf iets meer de helft (N=4708) voorafgaand en tijdens het onderzoek de eigen 
bloedgroep door om mee te nemen in het onderzoek. Onder de deelnemers blijkt de meest 
voorkomende bloedgroep 0-positief (41%) en A-positief (27%). De bloedgroep 0-negatief is de derde 
meest voorkomende (12%).4 

Antistoffen 

Antistoffen in het bloed tegen Covid-19 konden worden gemeten bij 13,6% van alle deelnemers. Van 
hen was 64 procent van deze groep vrouw. Bij een nadere analyse van de data blijkt het percentage 
antistoffen nauwelijks vergelijkbaar tussen deelnemers met verschillende bloedgroepen. Hetzelfde 
geldt bij eenzelfde vergelijking van de deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën 

Figuur    Antistoffen IgG voor de totale groep en deelnemers met en zonder eerder ziekteverschijnselen 

  

Van de deelnemers die geen eerdere ziekteverschijnselen hadden, was 7,4% positief op antistoffen 
voor Covid-19 (zie Figuur….).. Niet bij iedereen die ziekteverschijnselen hebben gehad, zijn antistoffen 
gemeten. Ruim 29% van hen had antistoffen.  

 
3 De verdeling van leeftijdscategorieën is als volgt: 7,5% (0 t/m 20 jaar), 6,3% (21 t/m 30 jaar), 11,6% (31 t/m 40 jaar), 20,6% 
(41 t/m 50 jaar), 26,4% (51 t/m 60 jaar), 19,1% (61 t/m 70 jaar), 7,6% (71 t/m 80 jaar) en 0,8% (81 jaar en ouder). 
4 De verdeling van bloedgroepen is als volgt: 40,9% (O-positief), 11,6% (O-negatief), 27,1% (A-positief), 7,1% (A-negatief), 
6,8% (B-positief), 2,4% (B-negatief), 3,4% (AB-positief) en 0,7% (AB-negatief). 
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Van de deelnemers hadden 44 deelnemers  een vaccin tegen Covid-19 genomen. Bij 15.9% van deze 
gevaccineerde mensen zijn antistoffen tegen Covid-19 gemeten (zie Figuur…). Nagenoeg gelijk aan het 
percentage deelnemers met antistoffen in gehele groep 13.6%.5  

Figuur …. Antistoffen onder gevaccineerden (N=44) 

 
 
Een derde van alle deelnemers heeft zichzelf in de afgelopen periode getest op het virus. Bij iets meer 
dan zeven procent van de deelnemers (N=500) was die uitslag positief. Onder deze 500 eerder positief 
geteste deelnemers zijn bij 64,8 % antistoffen aangetroffen.  

Figuur      Percentages uitslag test, en percentage antistoffen onder eerder positief getesten (N=500)                                                                     

  

Van de totale groep deelnemers heeft slechts 0,6% (N=51) zeer zware ziekteverschijnselen gehad die 
op Covid-19 lijken, hetgeen betekende meer dan 3 weken ziek, koorts en in bed gebleven.  

 

 

 
5 Vermeld dient te worden dat enkele gevaccineerde deelnemers eerder ziek waren geweest (met Covid-19?)  in het 
afgelopen jaar en daardoor mogelijk antistoffen hebben aangemaakt. 
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Gezonde levensstijl 

Dit is relatief summier uitgevraagd. Er is deelnemers gevraagd naar gezond eten en bewegen, en of zij 
hun voeding aanvullen met supplementen. Negentig procent zegt supplementen te slikken en 
driekwart zegt gezond te eten en te bewegen.6 

‘Risicovolle’ situaties 

Van bepaalde situaties in de privé- of werksfeer wordt gedacht dat de kans op besmetting toeneemt. 
Iets meer dan de helft (54%) heeft een contactberoep. Echter, er is nauwelijks een verschil te zien in 
het percentage IgG-antistoffen tussen de deelnemers die wél een contactberoep hebben (16%) en 
deelnemers die geen contactberoep hebben (14%).  

Zestig procent van alle deelnemers hebben naar eigen zeggen ‘gewoon’ door geleefd, en zich niet heel 
strak conform de maatregelen gedragen7. Van de groep mensen die aan hebben gegeven zich niet aan 
de coronamaatregelen te hebben gehouden heeft eveneens 14% antistoffen. Bij de groep mensen die 
zich wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden is het percentage antistoffen 16%.  

Er is, tot slot,  gevraagd naar het (actief en bewust) hebben gehad van onbeschermd contact met een 
corona-patiënt (dat wil zeggen positief getest én erg ziek). Onder de groep die contact had met 
patiënten lag het percentage hoger (22%) dan bij de groep voor wie dat niet zo was (12%, zie Figuur..). 

 

 
 
 

 
6 Supplementen varieerden van simpelweg vitamines innemen tot uitgebreide voedingssupplementen op de eigen persoon 
toegespitst.  
7 Bij navraag, gaven zij aan gewoon op bezoek te zijn geweest, anderen te hebben omhelsd en handen te hebben gegeven. 
Ze droegen geen mondkapje of alleen indien verplicht in supermarkten, winkels, op werk, of in het openbaar vervoer. 
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Resultaten en belangrijkste conclusies 

Van de ruim 10.000 deelnemers bij wie een bloedtest is afgenomen, hebben 8.997 mensen (bijna 90%) 
toestemming gegeven hun resultaten van de bloedtest én de vragenlijst in dit onderzoek te verwerken.  

● Van de totale groep had 13.6 %  antistoffen.  Hiervan was 62% vrouw en 38% man. Tussen 
verschillende leeftijdsgroepen en tussen deelnemers met verschillende bloedgroepen is er wat 
betreft het percentage gemeten antistoffen nauwelijks verschil.  

● Van alle mensen die aan hadden gegeven de afgelopen 1,5 jaar geen ziekteverschijnselen te 
hebben ervaren, had 7,4% toch ongemerkt antistoffen opgebouwd.  

● Niet bij iedereen die ziekteverschijnselen heeft gehad die op Covid-19 leken of waarbij 
vastgesteld is op een eerder moment dat ze Covid-19 hebben gehad zijn antistoffen gemeten.  

● Onder de deelnemers waren slechts 44 personen die een vaccin tegen Covid-19 hadden 
genomen. Dit betreft dus zeker geen representatieve groep, maar wat wel opvallend is en 
daarom toch hier opgenomen. Bij 15.9% van deze gevaccineerde mensen zijn antistoffen tegen 
Covid-19 gemeten. Nagenoeg gelijk aan het percentage deelnemers met antistoffen binnen de 
gehele groep. 

● Van de 500 deelnemers die zich in de afgelopen 1,5 jaar hebben laten testen op het virus én 
een positieve uitslag hadden is bij 64,8 % antistoffen aangetroffen.  

● Van de totale groep heeft 0,6% van de mensen zeer zware ziekteverschijnselen gehad die op 
Covid-19 lijken, hetgeen betekende meer dan 3 weken ziek, koorts en in bed gebleven. 

● Van 8.997 mensen die aan het onderzoek deelnamen was 31,1% ziek geweest.  
● Van de mensen die ziek geweest waren hadden 0,6% van de mensen zeer zware klachten, 

hetgeen betekende meer dan 3 weken ziek, koorts en in bed gebleven.  
● 9,9% van de mensen was zwaar ziek geweest, dat wil zeggen, koorts, in bed, moe maar niet 

langer dan 2 weken.  
● 19,6% van de onderzochten had milde klachten, beetje verkouden, reuk of smaak verlies. 
● Iets meer dan de helft (54%) heeft een contactberoep. Echter, er is nauwelijks een verschil te 

zien in het percentage IgG-antistoffen tussen de deelnemers die wél een contactberoep 
hebben (16%) en deelnemers die geen contactberoep hebben (14%).  

● Zestig procent hield zich niet aan de maatregelen. Van de groep mensen die aan hebben 
gegeven zich niet aan de coronamaatregelen te hebben gehouden heeft eveneens 14% 
antistoffen. Bij de groep mensen die zich wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden is 
het percentage antistoffen 16%. 

● Van de groep mensen die bewust in aanraking zijn gekomen met een corona patiënt8 is er bij  
21,7% antistoffen gemeten, terwijl in de groep van mensen die niet (bewust) in contact zijn 
geweest met een corona patiënt was dit 11,6 procent.  

 
8 Dit houdt in contact met een ‘corona-patiënt’ die positief op Covid-19 is getest en ook echt (flink) ziek is geweest.    
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Fig. 1. Verdeling in ernst van de ziekte, het roze deel van de cirkel zijn de niet zieke mensen. 

 

Fig. 2. Verdeling van IgG onder de mensen die geen ziekte verschijnselen hebben gehad.  
 

 

              

 
 
Fig. 3. Verdeling van antistoffen IgG en geen antistoffen onder mensen die wel ziekte verschijnselen 
hebben gehad. 
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Fig. 4. Verdeling van antistoffen IgG onder de totale groep van deelnemers. 

 
 
 

 
Fig. 5. Verdeling van de antistoffen IgG onder de gevaccineerde deelnemers. 
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Fig. 6. Verdeling bij mensen die wel supplementen namen en mensen die dat niet deden, er waren 
duidelijk meer mensen die supplementen gebruikten. De ziekte verschijnselen bleven nagenoeg gelijk 
verdeeld onder beide groepen 
 
Wel was er een verschil in de mate van ziek worden en het tempo waarmee ze herstelden, daar 
hadden de mensen die supplementen gebruikten en een gezond leven leiden een groot voordeel. 

Hiervoor hadden we geen specifieke onderzoeksvraag, maar dat bleek wel uit de gesprekken met de 
mensen tijdens het onderzoek. 

 

 
Fig.7. De verdeling tussen mensen die zelf aangeven een gezonde leefstijl (91,7%) te hebben en  

• ook de verdeling in ziekte van beide groepen van mensen was nagenoeg gelijk. Het effect van 
een gezonde leefstijl is te verwaarlozen op het krijgen van corona, blijkt uit het onderzoek.  
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 Bij deze groep van mensen die een gezonde leefstijl hadden bleek dat genezing sneller ging en dat 
de ziekte beelden minder ernstig waren. Onder gezonde leefstijl verstond men bewegen en gezond 
eten. 

 

Fig. 8. De verdeling van de antistoffen per leeftijdsklasse  

 

• Een andere interessante relatie is die van het aantal antistoffen per leeftijdsgroep. Uit het 
onderzoek blijkt dat mensen met een hogere leeftijd procentueel minder antistoffen 
aanmaken. Let wel deze test kan geen hele kleine hoeveelheden antistoffen meten, daarvoor 
zou een kwantitatieve Elisa test gedaan moeten worden om toch antistoffen te kunnen 
aantonen. 

 

 

 
Fig. 11 verdeling van alle ziekteverschijnselen over de leeftijdsklassen inclusief de niet ziek geworden 
mensen (roze). 
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Fig. 12. Verdeling ziektebeeld zonder de mensen die niet ziek zijn geworden. 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 13. Verdeling van ziekte verschijnselen onder de verschillende leeftijdsklassen. 

• Nog een interessante relatie is die van leeftijd tot de zwaarte van de klachten. In de leeftijdsgroep 
51-60 was het aantal zware klachten het grootst  (36,24%). 

• De zeer zware klachten kwamen het meest voor in de leeftijds groep 21-30 (3,26%) en 71-80 
(4,13%) hetgeen nog steeds heel weinig is. 
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Fig. 14. Verdeling tussen mensen met een contact beroep en geen contact beroep en de verdeling tussen 

mensen die zich niet aan de corona regels hebben gehouden. 53,7% van de mensen had een contact 
beroep en meer dan 60% van de mensen hield zich niet aan de corona regels, geen mondmasker wel 
contact, handen geven, knuffelen en huggen. 

 

 

 
 
Fig. 15. Uit deze grafieken blijkt dat 58,7% van de mensen met een contact beroep niet ziek werden en dat 
72,1 % van de mensen die zich niet aan de regels hielden niet ziek werden. In verhouding werden dus meer 
mensen ziek als ze minder contacten hadden en zich beschermden met de corona maatregelen. 

 
• Van de mensen met een contact beroep is minder ziek geworden in verhouding tot de mensen zonder 

contact beroep. 
•    Mensen die zich niet aan de corona maatregels hebben gehouden waren minder vaak ziek dan de   

   mensen die wel de corona maatregels hebben nageleefd.  
• In de grafieken van de leeftijdsverdeling is goed zien dat jonge mensen vaker ziek worden dan ouderen 

en ook meer IgG opbouwen. Bij de groep van 21-30 was het hoogste percentage IgG gevonden. 
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• Erg interessant gegeven is dat naarmate de leeftijd toeneemt mensen minder ziek worden. De meeste 
zieke mensen zaten in de leeftijdsgroep van 21-30. 

 

 

 
 
Fig. 17. Weergave van de mensen die zich hebben laten testen en de mensen die positief getest 
waren eerder dit jaar (antigen test). 

 

• Van alle mensen die zich hebben laten testen op de aanwezigheid van het corona virus was 
7,3% van de mensen positief getest.   

• 67.1 % van de mensen heeft zich laten testen op Corona virussen 
 

 

 
 
Fig. 18 Weergave van de ziekte bij de mensen die positief getest waren, blijkbaar heeft positief testen 
weinig invloed op het ziek worden 
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Fig. 19. Verdeling van de deelnemers over het hele land. 
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Fig. 20. Verschil tussen de aangeboren immuniteit en de verworven immuniteit, vooral het belang 
van de aangeboren immuniteit in dit geval om de luchtwegen te beschermen. De eerste ademhaling 
moet veilig zijn en dat komt door de aangeboren immuniteit, verkregen via de moeder, die door 
regelmatig geïnfecteerd te worden up to date blijft voor de situatie waar haar kind geboren wordt. 

 

Conclusie. 

 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een klein percentage van de mensen antistoffen 
hadden tegen corona, van de zieke mensen was het percentage hoger, hetgeen te verwachten was, 
maar zeker geen 100%. 

Interessanter is de waarneming dat heel veel mensen geen antistoffen hadden ook de mensen die 
ziek geweest waren. Het mag duidelijk zijn hieruit dat het immuunsysteem niet alleen werkt om het 
lichaam te verdedigen met antistoffen maar dat ook andere delen van het immuunsysteem voor een 
goede verdediging zorgen. Primair is duidelijk dat hier sprake is van de werking van het aangeboren 
immuunsysteem. Daarnaast spelen de memory cellen zoals de B- lymfocyten, de T-lymfocyten hierin 
een grote rol. Ook andere plasma onderdelen, zoals de natural killer cellen en cytokines hebben 
daarin een belangrijke functie.  
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Een andere interessante waarneming is dat deze mensen weinig op hebben gehad met alle Corona 
maatregelen en daarvan geen nadelige invloed hebben ondervonden.  

Nog interessanter is dat mensen met contact beroepen waardoor ze veelal in contact zijn gekomen 
met besmette mensen een hogere weerstand hebben tegen corona en daardoor minder ziek zijn 
geworden dan mensen zonder contact beroep. 

Kortom het omgaan met zieke mensen verhoogt de weerstand en verlaagt deze dus niet, zoals we 
het afgelopen anderhalf jaar te horen hebben gekregen. 

Het gebruik van supplementen is minder relevant dan werd aangenomen en een gezonde leefstijl is 
ook niet echt van belang.  

Blijkbaar heeft ons aangeboren immuunsysteem hierin een enorm grote rol. Wat we ook eten en hoe 
we ook leven, de ademhaling systemen zijn zo belangrijk dat zelfs onze voeding en leefstijl daar geen 
invloed op hebben. Wel hebben een goede leefstijl en voldoende supplementen een voorspoedig 
effect op de genezing.  

De leeftijd is duidelijk een factor met een grotere invloed met betrekking tot het krijgen van corona, 
oudere mensen worden minder ziek en hebben ook minder aanmaak van antistoffen, jongeren 
worden verhoudingsgewijs vaker ziek en maken ook meer antistoffen aan.  

Kortom corona is blijkbaar een ziekte waar slechts ongeveer 30% van de mensen ziek worden met 
milde klachten. Zelfs de mensen met zeer zware klachten, wat een heel klein percentage was 0,6% 
van de mensen, werden weer beter.  

De drukte die gemaakt wordt om dit virus lijkt zwaar overdreven als een onafhankelijk onderzoek 
wordt gedaan, zonder dat daar ook maar enig ander belang wordt gediend dan het kijken naar de 
prevalentie van de ziekte en de effecten op de mensen. 

Blijkbaar heeft iedereen een goed functionerend immuunsysteem tegen deze griepachtige ziekte.  
De verklaring hiervoor ligt voor de hand, onze ademhalingswegen zijn het belangrijkst voor ons 
voortbestaan. Het eerste wat we doen als we geboren worden is ademhalen. Vanaf het eerste 
moment moeten we dus beschermd zijn tegen mogelijke infecties die ons ademhalingssysteem 
aanvallen. Als het zou moeten worden beschermd door een verworven immuun reactie betekent 
dat, dat we als baby meteen ziek zouden moeten worden om bescherming te verwerven door  de 
activering van het immuunsysteem. Er bestaat geen steriele omgeving waarin we geboren worden, 
dus moeten we aangeboren reacties hebben. Om dit immuunsysteem continue up to date te 
houden heeft de natuur een zwak virus gecreëerd dat ons gedurende het hele leven beschermd 
houdt. In de meeste gevallen zonder ziek te worden. Als we toch ziek worden krijgen we door 
middel van het verworven immuunsysteem met antilichamen productie een versterking. De griep 
virussen, verkoudheid virussen en soortgelijke virussen zijn de natuurlijke update die hoogst 
noodzakelijk zijn. Zonder deze virussen zouden we een immuunsysteem overhouden dat ons niet 
kan beschermen. Zo heeft de natuur dat voor ons gecreëerd. 

Door de angst die wordt gezaaid en de ontstelbare hoeveelheid testen die worden gedaan lijkt het 
een vreselijke ziekte die met man en macht  moet worden bestreden met een preventie maatregel 
waar het lichaam in het geheel niet op zit te wachten. Dat blijkt uit de resultaten van de testen op de 
gevaccineerde mensen, die met dezelfde uitslagen op de IgG reageerden als de andere populatie.  

De cijfers van Corona blijken hetzelfde te zijn als de gewone griep ofschoon de ziekte verschijnselen 
wel enigszins verschillen van de gewone griep. Het verlies aan smaak en reuk zijn de meest 
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opmerkelijke verschillen en bij veel mensen meer slijmvorming in de longen dan bij een griepinfectie. 
Mogelijk zijn hierdoor de bacteriële gevolgen in de longen hierdoor het resultaat en dus geen 
doorzichtig slijm maar groen slijm het gevolg. Bij mensen met zware ziekte verschijnselen zou in deze 
bij de bacteriële infectie een passend antibioticum als Azitromycine gebruikt moeten worden. Bij een 
nog viraal stadium van de ziekte is daarom een antiviraal middel als HCQ of Ivermectine  het 
aangewezen middel. 

Mijn persoonlijke advies zou zijn het loslaten van alle contact beperkende maatregelen en mensen 
immuniteit op laten bouwen door middel van veel contacten. Indien er toch een infectie optreedt en 
door een toch al zwakke gezondheid direct overgaan tot een antivirale behandeling eventueel 
gevolgd door een antibacteriële behandeling.    

 

 

Discussie 

 

 

 

 

 

De ziekte corona blijkt uit dit onderzoek een niet veel andere ziekte dan de gewone griep. Jaarlijks zal 
deze terugkomen omdat het griepvirus en het Corona virus zeer snel muteert. Een goed werkend 
immuunsysteem wat blijkbaar bij de meeste mensen aanwezig is en zich snel aanpast aan de 
mutaties gaat de mensen beschermen tegen de ziekte waardoor tevens de weerstand tegen 
volgende infecties toeneemt. Hetgeen blijkt uit de afname van de zieken naarmate mensen ouder 
worden. De leeftijdsgroep van 21-30 jarige mensen is het meest gevoelig voor de effecten van de 
ziekte en worden het zwaarst ziek in verhouding tot de andere leeftijdsgroepen. Ook deze groep 
komt er sterker uit, dat blijkt uit de afname van de ernst van de klachten op latere leeftijd. 

Een uitgebreider onderzoek naar de werking van het andere deel van het immuunsysteem dan alleen 
antistoffen zou op zijn plaats zijn.  Onder meer het testen met behulp van een kwantitatieve Elisa 
test en een B-cel en T-cel reactie op het antigen Corona zouden meer inzicht kunnen geven op de 
werking van het immuunsysteem op deze ziekte. De werking van ons aangeboren immuunsysteem 
zou in een dergelijk onderzoek moeten worden meegenomen. 

Als belangrijkste conclusie kan worden gesteld dat de Corona maatregelen en het zaaien van angst 
de slechtste maatregelen zijn die kunnen worden getroffen, daar beiden contra productief zijn op het 
verhogen van de weerstand tegen deze ziekte.  

 

Einde verslag. 
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