
 
Geachte   lezer,  
 
Wij   vinden   het   belangrijk   dat   u   op   de   hoogte   bent   van   RIVM   Coronacijfers   betreffende   de  
leeftijdsgroep   van   uw   werknemers   en   hun   gezinnen,   het   effect   van   de   mondkapjes   en   welke  
mogelijke   juridische-   en   gezondheidsrisico’s    er   spelen   bij   mondkapjes.  
 
Dit   is   goede   basiskennis   die   u   en   uw   managers   kunnen   gebruiken   ter   ondersteuning   voor   het  
juiste   Coronabeleid   binnen   uw   bedrijf   of   organisatie.  
 
Allereerst   SUPER   goed   nieuws  
De   mortality   rate   van   de   griep   is   0,16%   en   die   van   Corona   0,2%.   
Corona   is   niet   of   nauwelijks   dodelijker   dan   een   normale   griep   (met   griepvaccinatie).  
Procentueel   gezien   maar   ook   in   absolute   aantallen   zijn   ze   gelijkwaardig.   
Dit   in   tegenstelling   toen   in   maart   de   lockdown   afgeroepen   werd   en    RIVM   een   25x   hoger  
sterftecijfer   presenteerde   van   5% .   Aantal   mensen   gestorven   tijdens   griepseizoen   aan   griep  
of   griep/corona   zijn   ook   gelijkwaardig.    Zie   discussie   heren   Baudet   en   Rutte.    
 
We   hebben   voor   u   de   video’s    (4   x   30   seconden)    en   de     7   grafieken    in   de   bijlage   hieronder   kort  
samengevat.  
 
Mondmasker,   kooldioxide   en   wettelijke   normen  
RIVM   verwijst   naar   IFA   (Instituts   für   Arbeitsschutz   der   DGUV)   voor   de   grenswaarden  
kooldioxide.   IFA   geeft   aan   dat   meer   dan   0,2%   (2000   ppm)   onacceptabel   is   en   dat   er   absoluut  
(ventilatie   of   bouwkundige)   maatregelen   genomen   moeten   worden.    Ingeademde   lucht   achter  
het   masker   heeft   binnen    1   minuut   ca.   3%   (30.000   ppm)    kooldioxide.  
Eigen   praktijk   mondkapjes   test;   binnen   10   seconden   gaat   alarm   af   voor   Kooldioxide  
beveiliging   werknemer  
 
Een   mondmasker   zorgt   dus   ervoor   dat   de   ingeademde   lucht   ca.   
15   keer   de    wettelijke   norm   %   Kooldioxide   overschrijdt .    Dit   is   een   grove   indicatie.  
 
Werkgevers   hebben   de   wettelijke   plicht   om   ervoor   te   zorgen   dat   de   ingeademde   lucht  
voldoet   aan   de   gestelde   wettelijke   normen.   Lockdown-archive   weet   niet   of   werknemers   u  
juridisch   aansprakelijk   kunnen   stellen.   Er   zijn   bedrijven   en   organisatie   die   de   mondkapjes  
verplichten   terwijl    WHO   zegt   dat   er   geen   wetenschappelijk   bewijs   is   dat   de   mondkapjes  
verspreiding   Coronavirus   beperken   of   stoppen.   
Zie   stellingname   WHO   in   de   bijlage.   
RIVM   schrijft   dat   de    literatuur*   niet   eenduidig   is   over   het   effect   van   het   dragen   van  
niet-medische   mondkapjes   in   openbare   ruimten .   
Scholen   zijn   wel   verantwoordelijk   voor   het   creëren   van   een   situatie   waar   de   wettelijke  
procentuele   normen   kooldioxide    van   de   ingeademde   lucht   met   ca.   15x   overschreden  
worden.    Deze   wettelijke   normen   zijn   gebaseerd   op   gezondheidsrisico’s.  
 
Op   de   website   RIVM   onderwerp   “Binnenmilieu   in   scholen   en   kindercentra”   staat   dat   bij   t e  
weinig   ventilatie   in   klaslokalen   klachten   als   geurhinder,   oogirritatie,   hoofdpijn   en   meer   dan  
normale   vermoeidheid   kunnen   voorkomen.   
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Verandert   het   zuurstofgehalte   in   het   bloed   bij   het   dragen   van   een   mondmasker?  
In   eerste   instantie   gaat   het   lichaam   harder   werken   om   toch   voldoende   zuurstof   in  
het   bloed   te   krijgen.   Dus   hogere   hartslag   (praktijktest   na   500   meter   wandelen   20%   hogere  
hartslag).   Medische   specialisten   kunnen   u   hierover   beter   informeren.  
 
Beleid   Regering   wat   betreft   bedrijven  
De   Nederlandse   regering   heeft   alleen   binnen   het   Openbaar   Vervoer   de   mondkapjes  
verplicht   gesteld.    In   de   Nederlandse   ziekenhuizen   worden   door   de   bezoekers   en   patiënten  
geen   mondkapjes   gedragen.   Er   is    geen   mondkapjesverplichting    voor   bedrijven   en  
organisaties.  
 
Samenvatting   bijgevoegde   video’s   en   video’s   betreffende   impact   Corona  
 
Impact   Corona   op   65-plussers  

● Gemiddeld   94%   van   de   Corona   doden   in   Nederland,   België   en   Zweden   zijn   ouder   dan  
65   jaar.  

● 94%   van   deze   Corona   doden   had   een   of   meer   onderliggende   ziektes.   6%   was   gezond.  
● Op   dit   moment   is   de   gemiddelde   leeftijd   van   een   coronadode   82   jaar  

 
Impact   Corona   op   de   groep   werknemers;   tussen   25   en   65   jaar  

● 6%   van   de   Coronadoden   in   Nederland,   België   en   Zweden   waren   25   tot   65   jaar.  
● 87%   van   deze   Coronadoden   had   een   of   meer   onderliggende   ziektes.  
● In   deze    “Corona”-periode   sterven   totaal   in   Nederland   ca.   5900   personen   (25-65   jaar)  

waarvan   ca.    2790   personen   aan   kanker    en    359   personen   aan   Corona .    Van   deze   359  
Coronadoden   hadden   309   personen   1   of   meerdere   onderliggende   ziektes.  

 
Impact   Corona   op   (kinderen   van)   werknemers    van   0   tot   24   jaar  

● In   deze   “Corona”-periode   van   6   maanden   stierven   totaal   in    Nederland   401  
jongeren   in   de   leeftijd   van   0-24   jaar,   waarvan   40   jongeren   aan   kanker,   25  
verkeersdoden   en   1   dode   met   Coronapositieve   test.  

 
Basis   politieke   beslissingen  

● in   maart   op   basis   van   RIVM   informatie   “5%   death   rate”   en   “14%   ernstig   ziek”.  
● in   juni   op   basis   van   RIVM   informatie   “0,34%   IC   en   doden”   en   “1,5%   ziekenhuis”.  

Terminologie   is   aangepast   door   RIVM.  
● Vanaf   midden   juli   tot   heden   gebruikt   de   politiek   de   stijgende   aantallen   “positieve  

testen”   als   basis   voor   hun   politiek   beleid.   Twee   maanden   lang   zijn   er   veel   positieve  
testen   geweest   en   er   hebben   geen   wijzigingen   plaatsgevonden   in   de   minimaal   aantal  
ziekenhuisopnamen   en   doden   met   of   ten   gevolge   van   Corona   in   zowel   Nederland   als  
België   en   Zweden   (zie   Grafiek)  

● Jaap   Dissel   over   werking   PCR   testen:     “Bovendien   toont   een   positieve   test   aan   dat   je  
een   stukje   genetische   informatie   in   je   lichaam   hebt,   maar   je   kunt   daar   niet   uit   afleiden  
dat   je   een   levend   virus   bij   je   draagt   waar   je   ziek   van   zou   kunnen   worden.”  

● De   huidige   death   rate   ligt   op   0,2%.   Dat   is   vrijwel   op   hetzelfde   niveau   als   de   griep   met  
0,16%.  
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De   “positief-test-Periode”   1   juli   t/m   21   september   2020;   

● Er   stierven   ca.   33.000*   Nederlanders   in   deze   periode   waarvan   161   mensen   met/door  
Corona   waarvan   ca.   90%   al   ziek   was..  

● Gemiddeld   sterven   er   416   personen   per   dag    (bron   CBS   2019)    waarvan    2   Corona   doden  
per   dag.  

● Gedurende   deze   periode   wordt   een   ondersterfte   gemeld  
 
Grafiek   aantal   doden:  
in   tijd   uitgezet   van   diverse   landen   met   geen,   milde   of   strenge   lockdown  
De   grafiek   laat   zien   dat   alle   landen   dezelfde   curve   doorlopen,   het   is   een   vergelijkbare   curve  
met   die   van   wie   een   zware   griep   heeft.  
 
Deze   RIVM   en   WHO   feiten   zouden   aanleiding   kunnen   zijn   voor   nieuw   politiek   en  
“ondernemers”   beleid   in   zowel   Nederland   en   België.   Zweden   heeft   aangetoond   dat   het  
anders   kan   en   welke   vergelijkbare   cijfers   het   haalt.   
 
We   hopen   dat   we   een   bijdrage   hebben   mogen   leveren   aan   uw   kennis   betreffende   Lockdown,  
Corona   en   mondkapjes  
 
 

Bijlage   online   :   7   Grafieken   +    4   x   30   seconden   video’s   
 
 
Met   vriendelijke   groet,  
 
Marcel  
 
Team   Lockdown-archive.org  
E:   team@lockdown-archive.org  
W:    www.lockdown-archive.org  
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Laatste   update   21-september   2020  
Grafiek   1   -     Bij   de   GGD   gemelde   patiënten     [positief   getest] ,   

                      ziekenhuisopnamen    en    aantal   doden    per   dag   

 
 

 

Grafiek   1A   -   Gemiddeld   aantal   doden   per   dag   2019,   
ziekenhuis   opnamen   en   aantal   Corona   doden  
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Grafiek   2   -    Bij   de   GGD   gemelde   patiënten     [positief   getest] ,   
                    ziekenhuisopnamen    en    aantal   doden    per   maand  

Extra   info:   In   2019   stierven   er   gemiddeld   per   maand   +/-   12.500   mensen  

 

 

Grafiek   3   -    Aantal   overledenen   naar   leeftijd   en   geslacht   -   Man   en   Vrouw  
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Grafiek   4   -   Totaal   Corona   doden   per   leeftijdsgroep  

 
 
 

Bron:    https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  

    Het   RIVM   zegt   op   haar   website   dat   de   PCR   test   niet   geschikt   is   om   te   gebruiken   in   teststraten.  

 
Bron:    https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
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Technische   briefing   Tweede   Kamer   18   maart   2020  

 
 

Technische   briefing   Tweede   Kamer   25   juni   2020  
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Grafiek   aantal   doden   en   positief   geteste   in   tijd   uitgezet   van   diverse   landen  
met   mild   [Nederland]   of   streng   [België]   of   geen   [Zweden]   lockdown   

 Nederland  

 
 

 België  

 
 

 Zweden  

 

Cijfers   WHO   
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4   x   30   seconden   voorlichting   videos  

   

30   seconden   video  
Aantal   doden   onder   en   boven   de   65   jaar   van  

Nederland,   België   en   Zweden.  
Klik   op   de   afbeelding   om   de  

   video   te   starten .  
de   cijfers   zijn   gehaald   van:  

30   seconden   video  
Aantal   doden   1   maart   t/m   15   juni   2020   onder   en  
boven   de   65   jaar   in   verhouding   gezond   en   reeds  

ziek   in   Nederland.  
Klik   op   de   afbeelding   om   de  

   video   te   starten .  
de   cijfers   zijn   gehaald   van:  

RIVM    [Nederland]  
 

   

30   seconden   video  
Aantal   doden   per   maand   (periode   1   maart   t/m   15  

juni   2020)   onder   en   boven   de   65   jaar   in  
verhouding   gestorven   aan   Corona,   Kanker   en  

totaal   aantal   gestorvenen   in   Nederland.  
Klik   op   de   afbeelding   om   de  

   video   te   starten .  
de   cijfers   zijn   gehaald   van:   

RIVM    [Nederland]     Volksgezondheidenzorg.info  

30   seconden   video  
Doden   jongeren   0-24   jaar   (periode   1   maart   t/m  

15   juni   2020)   onder   in   verhouding   gestorven   aan  
Corona,   verkeer   Kanker   en   totaal   aantal  

gestorvenen   in   Nederland,   België   en   Zweden.  
Klik   op   de   afbeelding   om   de  

   video   te   starten .  
de   cijfers   zijn   gehaald   van:       RIVM    [Nederland]     CBS  

 
 

 
   

www.lockdown-archive.org          pag:   9 / 10  

https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-01-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-jong-oud
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-02-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-gezond-ziek
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-01-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-jong-oud
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-01-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-jong-oud
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-02-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-gezond-ziek
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-02-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-gezond-ziek
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-03-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-andere-ziektes
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-04-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-0-24-jaar
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-03-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-andere-ziektes
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-03-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-andere-ziektes
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.volksgezondheidenzorg.info/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/
https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage/30-seconden-video-04-analyse-cijfers-rivm-corona-doden-0-24-jaar
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?defaultview&dl=E60D
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?defaultview&dl=E60D
http://www.lockdown-archive.org/


 
 

Vermelde   bronnen  

Lockdownarchive.org   video’s    video’s    (4   x   30   seconden)   

Kohlendioxid-Test   mit   Ing.   Dr.   Helmut  
Traindl   -   Mund-Nasenschutz   ungesund!  

1   minuut   ca.   3%   (30.000   ppm  

RIVM-    Binnenmilieu   in   scholen   en  
kindercentra  

wettelijke   norm   %   Kooldioxide   overschrijdt  

FAQ   WHO   :  
Does   WHO   recommend   wearing   medical  
masks   to   prevent   the   spread   of   COVID-19?  

Zie   stellingname   WHO   in   de   bijlage.   

RIVM   -   Mondkapjes   en   handschoenen      literatuur*   niet   eenduidig   is   over   het   effect  
van   het   dragen   van   niet-medische  
mondkapjes   in   openbare   ruimten .   

Prestatie-eisen   ventilatie   in   klaslokalen   Scholen   zijn   wel   verantwoordelijk   voor   het  
creëren   van   een   situatie   waar   de   wettelijke  
procentuele   normen   kooldioxide  

(bron   CBS   2019)   Gemiddeld   sterven   er   416   personen   per   dag  
(bron   CBS   2019)  

RIVM   Aantal   bij   de   GGD   gemelde   patiënten  
naar   meldingsdatum  

   Bij   de   GGD   gemelde   patiënten    

RIVM   Aantal   in   het   ziekenhuis   opgenomen  
patiënten   naar   datum   van  
ziekenhuisopname  

ziekenhuisopnamen  

RIVM   Aantal   overledenen   naar   datum   van  
overlijden  

   aantal   corona   doden   per   dag   
 

 

 
 

www.lockdown-archive.org          pag:   10 / 10  

https://sites.google.com/knowledge-archive.nl/lockdown-archive/homepage
https://drive.google.com/file/d/1hPnCxWv-0c9jkX-R1UUUQzgwpKAZKlSC/view
https://www.rivm.nl/binnenmilieu/binnenmilieu-in-scholen-en-kindercentra
https://docs.google.com/document/d/1AsN5SliVkuvJ22u4nD-ywRs5jSy1oVMgJVizT42RfEY/edit?usp=sharing
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://1qr.nl/sh/Evh3g
https://1qr.nl/sh/Evh3g
https://1qr.nl/sh/Evh3g
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?dl=35377
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?dl=35377
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken#vanaf-27-februari-2020-462441
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken#vanaf-27-februari-2020-462471
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken#vanaf-27-februari-2020-462501
http://www.lockdown-archive.org/

