
 
Ik heb de brief evenwel niet ondertekend om volgende redenen - een kritische noot: 
 
1. Natuurlijke immuniteit >> na 2x vaccin Als ik papers opzoek over de neutralizing activity van sera, 
zijn deze steeds beter voor natuurlijk doorgemaakte infecties + een vaccin booster dan "naive" die 2 
prikken krijgen. De kinderen verdienen hun eigen immuniteit op te bouwen. Het is aan de ouderen 
zich te beschermen, en beiden groepen kunnen verspreiding en/of hospitalisatie inperken  door 
zouspoelen (zie tabel) 
 
2. ADE volledig uit te sluiten?? 
Als ik me goed herinner, maken kinderen antistoffen die ook weer zeer snel verdwijnen... 
Omgekeerd, maken mensen met zware COVID de hoogste niveaus van antistoffen , het laagste met 
een vaccin... Dus  blijft er steeds de vraag ivm risico op  antibody-dependent enhancement. 
Hoewel er heden 'overt' geen ADE is, is het toch de vaststelling dat steeds meer vol gevaccineerden 
positief worden, die nochtans alles zouden doen volgens het boekje. Alleen te wijten aan een Ab-
waning effect? 
 
En dat is dan niet via hun kinderen op school (want die zijn groot),maar via hun 
vrijetijdsactiviteiten!!! 
 
Terugkerend naar de kinderen. Wat als  we straks een mutant krijgen die met de vaccin opgewekte 
antistoffen dit teweeg zou brengen? Wie betaalt dan het gelag? Akkoord dat het 'COVID'dik kijken is, 
en ook omgekeerd kan, met meer gevoeligheid aan een nieuwe variant. Maar laat ons de kinderen 
ondertussen gerust laten. 
 
3. Dringend beter modellen nodig relevant naar de eigenlijke populatie 
 
Willen we het nut van de vaccins echt kunnen inschatten, moeten deze studies dringend ook hun 
neutralising capacity bepalen in celmodellen in aanwezigheid van  trypsine/tryptase/chymase (bv 
verhoogd bij nierdialyse patienten, bepaalde dementia, bepaalde kankers)  en neutrophielen (cfr 
verhoogd in epitheel na verkoudheid) - beide factoren die de SARS-COV2 infectie en invasie 
versterken/versnellen. 
 
En waarom niet uitkomen voor de rationale voor zoutspoelen, als het blijkt dat van vol 
gevaccineerden juist nog steeds mensen met co-morbiditeiten in het ziekenhuis belanden? 
 
Ook moeten we weg van met gevlokte staven in de neus te peuteren - ik heb het nu 2x meegemaakt 
- telkens minuscule bloedspotjes, goed om neutrofielen aan te trekken en trypsine en het virus nog 
sterker te laten woeden in de neus. 
Engeland doet het nu goed - liet d egolf passeren in de zomer, maar schakelde ook grotendeels over 
naar keeltesten. Ik druk er nog op: LUX (coulanter dan bij ons) - geene oversterfte op EUROMOMO, 
maar allang het neuskeuteren met gevlokte staven gebannen (meestal enkel afname in de 
keel) 
 
4 Kinderen met een masker in de klas te zitten... Dat noem ik nu echt waanzin, tenzij men mij het 
tegendeel bewijzen kan: 
 
Wat is het bewijs dat in deze leeftijd een masker werkt? 
Op het nieuws was het trouwens troef: een leerkracht die getuigde: de eerste klas die op de school 
uitviel... was juist die klazs die een masker droeg. 
 



Zie de case conrol-studie hierbij: Tabel 2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7169729/pdf/TMI-14-52.pdf 
 
-wearing disposable mask: yes 11.6 - no 10.5 --> dus geen effect -wearing one layer mask : yes  27.3- 
no 14.8% ---> nog meer besmet! dus verschillende lagen nodig! 
-performing nasal wash  : yes  4.7–  no 14.8% --> meer effect dan een masker!!! 
 
Als getrainde health Care workers er al niet in sloegen met "comfort maskers" bij het minder 
besmettelijke SARS-CoV-1 virus zich te beschermen, wat zouden kinderen dan baat hebben bij dit 
virus? De minister zou minstens ieder kind elke dag verse maskers moeten geven!!! 
Noteer dat de neus spoelen meer effect had, dan welke interventie ook - meer dan de dracht van het 
masker! 
 
Ik wacht dus met ongeduld op de studie die deze gegevens uit China tegenspreken. 
 
5) Bijgevoegde tabel over zoutspoelen is ondertussen af; wat men al dan  
niet ook toevoegde aan de zoutoplossing, consistent werd er voordeel van  
zoutspoelen of aerosol aangetroffen. Het meest interessant is de daling  
in hospitalisatie en minder kortademigheid al na 2-3 maal spoelen (ook  
door vreiden gerapporteerd), en de betere recuperatie oxygenatie/minder  
nood aan ventilatie. Al mogen de onderzoekers Salva et al. -  gericht op  
ibuprofen toegediend per aerosol - zich niet gerealizeerd hebben dat het  
effect van 3x /dag 3% zoutaerosol wschl (minstens deels) het effect  
bracht -  in lijn met de andere gepresenteerde resultaten in de tabel,  
nl. met wat we kennen bij kinderen met RSV:zout is meer  dan een  
placebo! 
[Niet te verwonderen dat 2/3 chinezen volhouden dat spoelen met zout  
werkt tegen COVID!] 
 
Dat de kinderen met een valling hun neus spoelen, evenals hun  
ouders...ipv erin te  uitwijst. Nu ik via contacten in de US deze studie  
bekwam, versta ik ook waaromik bij de eerst golf via-via heel wat  
berichtjes van artsen uit China bekwam hoe belangrijk het is ook te  
spoelen. 
 
Alleen al vanuit pathophysiolgie maakt dat zin: 
- (zeker gevlokte) staafjes trekken epitheelcellen los (cfr Dhaley);  
ook verkoudheden (rhinovisussen) geven epitheliale schade -> dit trekt  
neutrofielen aan --> dwz verhoogd risico op inval van SARS-CoV-2 (cfr  
Calvert)... Erna heling reguleert trypsine op, m.a.w. nog eens verhoging  
risico op ergere invasie - niet te verwonderen dat we poitief worden 
- maskers maken lichtzure pH neutraler/alkalischer (doe de test bij  
uzelf): dwz : snellere TMPRSS2 activiteit en hogere trypsine activiteit  
indien niet gedempt door zout --> nog eens verhoogd risico 
- neem nog de mooie aerosol studies uit de farmaceutische ontwikkeling  
- kinderen zullen dieper virus aspireren dan normaal ... ma.w. kans om  
zichzelf ernstiger te besmetten en om thuis fijnere aerosols te  
verspreiden! Van hoe dieper ze komen, hoe finer ze zijn! 
 
Neen, kinderen hebben geen last van dit virus, en moeten zich ten volle  
kunnen ontwikkelen,  en wij hebben al een heel mooi leven gehad - het is  
aan ons 'extra' moeite te doen, al was het dan maar met dom keukenzout!! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7169729/pdf/TMI-14-52.pdf


 
Vooral dat deze jonge generatie voor veel ernstigere problemen zal  
staan - vanuit het klimaat - is het onverantwoord dat wij alles opeisen  
en opsnoepen voor een bed op de ICU, zeker als we met zoutspoelen dat  
blijkbaar nog een stuk zouden kunnen vermijden. 
 
Ik betreur het dan ook dat de maatregel nooit in je brieven aandacht  
kreeg. 
 


