COLUMN
CBS OVERSTERFTE STIJGT IN LAATSTE WEEK NOVEMBER NAAR 1100.
Het CBS komt met nieuwe alarmerende oversterftecijfers. Op haar website meldt ze dat in de
laatste week van November er 4100 mensen stierven. ‘’Dat zijn er 1100 meer dan verwacht,
daarvan waren 256 Covid 19 patiënten, In elke week van November was oversterfte. In totaal
overleden er in November 3500 mensen meer dan verwacht en 912 Covid 19 patiënten’’. Er is
reeds oversterfte vanaf het voorjaar maar dat aantal loopt de afgelopen weken ook nog eens
dramatisch op. ‘’Gemiddeld overleden in november per week bijna 900 meer mensen dan
verwacht, in oktober 350’’. Waar komt die oversterfte vandaan? Het CBS gaat er daarbij
vanuit dat het oversterftecijfer ‘’corona gerelateerd’’ is en maar beperkt voortkomt uit Corona
doden. Het CBS stelt verder vast dat de oversterfte met name in verzorgingshuizen plaatsvind,
maar ook in jongere leeftijdsgroepen zichtbaar is. Tanja Traag, hoofdsocioloog CBS stelde
tegenover mij dat het te vroeg is voor een antwoord op de vraag waar de oversterfte vandaan
komt. ‘’Daarvoor moeten we de data van de doodsoorzaken hebben en die worden nu
verzameld in de medische sector. In Januari 2022 komen we met een duiding over Augustus
2021 en in Februari 2022 over September 2021’’. Er zit dus 5 maanden vertraging in en je
vraagt je af of dat niet sneller kan? Traag erkende mij dat een vaststelling van een verhoogde
hoeveelheid hart- en vaatziekten nog geen antwoord geeft op de vraag, waar dat verhoogde
aantal dan vandaan komt. Voor vaccinatiedoden verwijst Traag naar het Lareb. Het Lareb gaf
op dat moment naast 169.804 bijwerkingen ook 577 overlijdens. Critici stellen echter dat het
werkelijke aantal fors hoger ligt omdat de forse onderrapportage daar niet in meegenomen is.
Daarbij is de vaccinatieschade op de termijn van enkele maanden of jaren niet ingecalculeerd.
Kritisch medisch wetenschappers en statistici wijzen sinds afgelopen de zomer al op een
‘’onverklaarbare’’ oversterfte. Zij stellen dat deze grotendeels het gevolg is van
vaccinatieschade. Statisticus Maurice de Hond noemt naast directe door het RIVM
vastgestelde Coronasterfte drie andere stervensoorzaken. Uitgestelde zorg, algehele
depressieve gevoelens en vaccinatiesterfte. Hij acht de laatste oorzaak goed voor tussen de
35% en 75% van de oversterfte buiten de directe Covidsterfte. Ir.Sala gespecialiseerd in
‘’stochastische procesdynamica’’ volgt nauwgezet de oversterfte cijfers. Hij stelt dat
minimaal 75% het gevolg is van ofwel directe vaccinatiedoden ofwel indirecte
vaccinatiedoden als gevolg van afname van algehele immuniteit. Die afname van natuurlijke
immuniteit wordt ook door de Belgische immunoloog en vaccinoloog Geert van den Bossche
benadrukt. Van de Bossche stelt dat het Coronavaccin de ‘’natuurlijke aangeboren
immuniteit’’ verdringt, waardoor we steeds kwetsbaarder worden voor ziektes. Sala verwacht
‘’voor einde 2021 een totale oversterfte van ongeveer 12.000, waarvan 7 a 8000 ’niet direct
aan Covid gerelateerde oversterfte’’. 7 a 8000 als gevolg van directe vaccinnatiesterfte of
indirect als gevolg zijn van afnemende immuniteit door het toedienen van het coronavaccin.
Traag van het CBS stelt alleen dat ze daar geen wetenschappelijke onderbouw voor heeft.
Sala stelde eerder dat een val in de levensverwachting wel eens 2 jaar (van 81,5 tot 79,5) zou
kunnen zijn. Hij acht met de laatste oplopende cijfers een diepere val waarschijnlijk en
speculeert zelfs over een terugloop van de levensverwachting op termijn naar 75, 76 in 2026.
Tanja Traag erkent het teruglopen van de levensverwachting, maar het CBS gaat er daarbij
vanuit dat die tijdelijk zal zijn. Traag maakt de dramatische vergelijking met de Spaanse
Griep, die tussen 1918 en 1920 tientallen miljoenen met name jonge levens eiste. ‘’Je zag de
levensverwachting na het einde van de pandemie snel opveren en terugkomen op een
vooroorlogs niveau’’. Sala vreest echter dat een deel van de terugval wel eens permanent zou

kunnen zijn. ‘’Het massale vaccinatieprogramma zorgt voor een permanente vermindering
van de algehele immuniteit en dat betekent dat de zwaksten eerder sterven en de
levensverwachting afneemt’’. Sala’s hoop is gevestigd op de ontwikkeling van nieuwe
medicijnen, die het immuniteitsniveau weer zouden kunnen herstellen. Hij ziet het recent
afblazen van het 2G beleid onder druk van de toenemende kritiek op het vaccinatiebeleid
vanuit de Kamer als een hoopvol teken. Vaccinatieplicht lijkt daardoor ver weg. Op dit
moment is er geen enkele partij in de 2e Kamer die openlijk pleit voor vaccinatieplicht. Dat
veel mensen daarover spreken is het gevolg van een lobby van mediacra ten in de dominante
media. De dreigende taal van Hugo de Jonge dat Europa met een deal komt , waarin iedereen
zonder booster na 1 Februari 2022 in de maanden daarna zijn coronapaspoort kwijt raakt zal
het verzet tegen het QR paspoort nieuw elan geven. Let wel. Het was in de 2e Kamer 70 voor
en 60 tegen en er is groeiende twijfel. Hoopvol is dat het debat in de 2e Kamer in steeds
scherpere bewoordingen wordt gevoerd. Denk Kamerlid Kuzu en collegae kapittelen steeds
harder het vaccinatiebeleid van de regering. FvD leider Thierry Baudet en zijn collegae van
Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen wijzen al maanden op het drama van de
oplopende vaccinatieschade. Zelfs 2e kamerlid Pieter Omtzigt, toch het symbool van
integriteit in het hart van het politieke spectrum heeft op 1 december in een motie verzocht
om een ‘’academisch onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met
november 2021’’. De duiding van het CBS is cruciaal in het debat. De grote vraag is of het
CBS eindelijk de olifant in de oversterfte kamer gaat benoemen. Die olifant heeft een naam:
Vaccinatiesterfte..

Extra
Alternatief wordt over sommige cruciale onderwerpen gecensureerd. De gehele column vind U op
ons Odysee kanaal. Te vinden via Alternatief.Tv en uw steun natuurlijk op prijs gesteld. .

