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Aan de leden van de Tweede Kamer  
Datum 07-07-2020 

Hoogedelgestrenge heer/vrouwe, 

Ik vraag uw aandacht voor een verontrustend aspect van de crisis die 
ons volk de afgelopen maanden getroffen heeft. 

1. De eerste zes weken van de lockdown die de regering 
sinds 12 maart oplegde, hebben een oversterfte 
veroorzaakt die voor ongeveer 50% geen verband houdt 
met besmetting met het corona-virus. Dit blijkt uit een 
vergelijking van de sterftecijfers van het CBS en het RIVM. In 
absolute cijfers gaat het – in de eerste twee maanden – om circa 
4263 sterfgevallen bovenop een vermoedelijk corona-
gerelateerde sterfte van 5421 gevallen. 

2. De lockdown-maatregelen zelf  zijn de klaarblijkelijke 
oorzaak van deze niet-corona-gerelateerde oversterfte. 
Meer gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken 
voor deze hoge oversterfte is noodzakelijk. Deze informatie moet in 
het dringend belang van iedereen onmiddellijk openbaar 
beschikbaar zijn. 

3. De meeste sterfgevallen waarin het corona-virus 
(mogelijk) een rol speelde waren te vermijden.  
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3.1. Sinds een halve eeuw is uit uitvoerig onderzoek gebleken dat 
zinkbereidingen breed inzetbaar zijn bij virale infecties . 1

3.2. Sinds 2003 verschenen tal van studies over de werkzaamheid 
van (hydroxy-)chloroquine (HCQ) bij virale infecties. Deze 
onderzoeken werden verricht aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven, het Leidse Universitair Medisch Centrum, het 
Erasmus MC in Rotterdam en tal van buitenlandse 
instellingen . 2

3.3. Uit onderzoeken en uit verslagen van artsen en patiënten is 
gebleken dat HCQ en combinaties van zink met lage 
dosissen HCQ en azithromycine zeer effectief  zijn bij de 

 Toepassing van zink, bijvoorbeeld: 1

• Read, S. A., Obeid, S., Ahlenstiel, C., & Ahlenstiel, G. (2019). The Role 
of  Zinc in Antiviral Immunity. Adv Nutr, 10(4), 696-710. doi:10.1093/
advances/nmz013 

• te Velthuis, A. J., van den Worm, S. H., Sims, A. C., Baric, R. S., 
Snijder, E. J., & van Hemert, M. J. (2010). Zn(2+) inhibits coronavirus 
and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores 
block the replication of  these viruses in cell culture. PLoS Pathog, 6(11), 
e1001176. doi:10.1371/journal.ppat.1001176

 Toepassing van HCQ, bijvoorbeeld: 2

• Savarino, A., Boelaert, J. R., Cassone, A., Majori, G., & Cauda, R. 
(2003). Effects of  chloroquine on viral infections: an old drug against 
today's diseases. Lancet Infect Dis, 3(11), 722-727. doi:10.1016/
s1473-3099(03)00806-5 

• Malariamedicatie uit 1934 werkt ook tegen gevolgen nieuwe 
coronavirus, ontdekt KU Leuven; 18 februari 2020, Bron: KU Leuven; 
artikel in Het Laatste Nieuws – https://shrtm.nu/mJF9 

• Vincent, M. J., Bergeron, E., Benjannet, S., Erickson, B. R., Rollin, P. 
E., Ksiazek, T. G., Nichol, S. T. (2005). Chloroquine is a potent 
inhibitor of  SARS coronavirus infection and spread. Virol J, 2, 69. 
doi:10.1186/1743-422X-2-69
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behandeling van corona-virusinfecties met name wanneer zij 
in een vroeg stadium worden ingezet . 3

3.4. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de intensive-care 
afdelingen van ziekenhuizen worden ontlast. 

3.5. Deze behandeling wordt goed verdragen door vrijwel 
iedereen, is goedkoop en kan ook preventief  worden ingezet 
ter bescherming van kwetsbare mensen. 

3.6. De behandeling met zinksupplementen is van belang voor 
andere risico-factoren voor covid-19, e.g. diabetes . 4

Covid-19 is effectief  en veilig te voorkomen en te behandelen met 
zinkpreparaten en een lage dosis van een zinkionofoor als HCQ 
(evt. plus azithromycine). De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
heeft, in strijd met het levensbelang van patiënten, een verbod 
uitgevaardigd op het gebruik van HCQ in de eerstelijnszorg! 

4. Een hoge piek, gevolgd door een bescheiden daling van 
het aantal sterfgevallen ten opzichte van de baseline, doet 
vermoeden dat de regeringsmaatregelen in de derde en 
vierde maand van de lockdown nog steeds een verborgen 
oversterfte veroorzaken. 

5. De maatregelen van de regering hebben de weerstand 
tegen ziekte van de hele bevolking en nog meer van de 
kwetsbare groepen in de samenleving ondermijnd. 

 E.g.: Coronavirus, il metodo che evita la strage: “Nessun paziente è morto”; 3

Il Giornale, 08/05/2020 –  https://shrtm.nu/MALw & Gezond verstand, de 
aanpak van Dr. Cavanna – https://shrtm.nu/tUO4

 E.g.: Jayawardena, R., Ranasinghe, P., Galappatthy, P., Malkanthi, R., 4

Constantine, G., & Katulanda, P. (2012). Effects of  zinc supplementation on 
diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetol Metab 
Syndr, 4(1), 13. doi:10.1186/1758-5996-4-13
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Iedereen die een beetje op de hoogte is van de innige relatie tussen 
geest en lichaam begrijpt dat de angstpolitiek van de regering, 
gebaseerd op een voorbijgestreefde visie op de functie van virussen, 
en het inperken van het sociale leven en de beroepsactiviteit debet 
zijn aan geestelijk lijden, verarming, ziekte en dood in de afgelopen 
maanden . 5

De meer kwetsbare mensen hebben onder deze politiek het meest 
geleden en er in vele gevallen met hun leven voor betaald. De 
onmenselijke impact van de maatregelen blijkt bijvoorbeeld uit een 
onderzoek van het Trimbos-instituut . 6

Ik doe een beroep op u als volksvertegenwoordiger om het welzijn, de 
gezondheid en de welstand van de mensen te beschermen tegen de 
destructieve en dodelijke impact van de huidige regeringspolitiek. Ik 
verzoek u het nodige te doen om: 

1. de resterende en nog geplande maatregelen onmiddellijk stop te 
zetten om nog meer schade te voorkomen; 

2. een omvattend parlementair onderzoek op te starten en volledige 
openheid te verschaffen aan de bevolking; 

3. de verantwoordelijkheid van hen die bij advisering, maken, 
verordenen en uitvoeren van de maatregelen betrokken zijn vast te 
stellen. Hierbij zijn – ondermeer – schendingen van de 

 Bijvoorbeeld: Segerstrom, S. C., & Miller, G. E. (2004). Psychological Stress 5

and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of  30 Years of  
Inquiry. Psychological Bulletin, 130(4), 601-630. 
doi:10.1037/0033-2909.130.4.601

 De impact van sociale isolatie onder bewoners van verpleeg- en 6

verzorgingshuizen ten tijde van het nieuwe coronavirus; Factsheet Trimbos-
instituut; H. van der Roest, M. Prins, C. van der Velden, S. Steinmetz, E. 
Stolte, T. van Tilburg, D. de Vries – https://shrtm.nu/tiau
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mensenrechten en misdrijven tegen de menselijkheid in het geding 
en valt strafrechtelijke vervolging niet uit te sluiten. 

Gezien de omvang van de katastrofe die de regering in de voorbije vier 
maanden heeft veroorzaakt, is haar positie onhoudbaar. 

Indien de regering niet uit zichzelf  aftreedt, dan verzoek ik u om uw 
verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en de 
regering tot aftreden te dwingen. 

Hoogachtend, 

Jan M.J. Storms, M.A. 

Bijlagen: 

(1) De lockdown van 2020 – oorzaak van aanzienlijke, niet-corona-
gerelateerde oversterfte. In grafiekvorm met beknopte toelichting. 

(2) De impact van sociale isolatie onder bewoners van verpleeg- en 
verzorgingshuizen ten tijde van het nieuwe coronavirus; Factsheet 
Trimbos-instituut

 van 5 5

https://storms.org/nl/dld/niet-corona-sterfte-grafiek.pdf
https://storms.org/nl/dld/niet-corona-sterfte-grafiek.pdf
https://shrtm.nu/tiau
https://shrtm.nu/tiau

