
politiek















































“Dat vaccineren nog steeds effectief is blijkt ook uit de nieuwe rapportage die het

RIVM op 8 november jl. heeft gepubliceerd over de effectiviteit van de in

Nederland gebruikte COVID-19-vaccins tegen ziekenhuis- en IC-opnames.”

“Een voorzichtige schatting laat nu zien dat er bijna 88.000 ziekenhuisopnames 

als gevolg van COVID-19 voorkomen zijn in deze 13 maanden”

“Tevens hebben de 60-plussers van wie geen COVID-19 vaccinatiegegevens 

bekend zijn bij het RIVM tussen 1 en 9 november 2022 een uitnodiging ontvangen 

om de herhaalprik tegen corona te halen.”

“Om zo veel mogelijk mensen te bereiken worden zowel massa-mediale als meer

fijnmazige communicatiemiddelen ingezet. Voorbeelden van de massamediale

communicatiemiddelen zijn spots op radio en TV, buitenreclame in bushokjes,

winkelcentra en het openbaar vervoer, advertenties in landelijke dagbladen en

huis-aan-huisbladen, media-optredens van mijzelf en inhoudelijke experts,

informatie op rijksoverheid.nl en informatie en toelichting op onze social

mediakanalen en die van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Deze acties 

bereiken een groot deel van alle Nederlanders.”

“Bij de ontwikkeling van de publiekscommunicatie wordt ingespeeld op de 

onderwerpen die in de maatschappij leven, waaronder de vernieuwde vaccins, en 

wordt gebruik gemaakt van inzichten van experts en wetenschappers op het 

gebied van communicatie en gedrag.”

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/18/kamerbrief-over-verzamelbrief-covid-19



“In het advies is o.a. aandacht besteed aan de reikwijdte van de zogenoemde

‘informed consent’ die eerder door gevaccineerden aan de behandelend arts is

gegeven om zijn/haar vaccinatiegegevens uit het medisch dossier in het CIMS

register bij het RIVM te registreren.” 

“Naar het oordeel van de Landsadvocaat staat de reikwijdte van de 

toestemming juridisch echter niet in de weg aan de verstrekking door het RIVM 

aan het CBS en onder wettelijke voorwaarden vervolgens door het CBS aan 

wetenschappelijke

Onderzoeksinstellingen.”

“Er wordt door GGD GHOR Nederland gewerkt aan een eenmalige levering van 

de positieve testuitslagen uit de testdata aan het CBS.”

“28 september al aangegeven er groot belang aan te hechten dat 

wetenschappelijk onderzoek, zoals het oversterfte-onderzoek, voortvarend en 

zonder belemmeringen kan worden uitgevoerd. Om dit soort situaties in de 

toekomst te voorkomen, wordt op dit moment gewerkt aan een verkenning om 

met een wetswijziging de wettelijke basis en het kader voor deling van

gezondheidsgegevens, onder andere ten behoeve van wetenschappelijk

onderzoek, te verduidelijken.”

“Het RIVM adviseert om de inzet van ventilatie als uitgangspunt te hanteren,

waarbij luchtreiniging enkel aanvullend overwogen kan worden bij toenemende

besmettingen op locaties waar de kans op aerogene transmissie verhoogd is. 

CDC ziet ventilatie ook als uitgangspunt.”
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https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2628
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