
Het doel van virussen                                                  No.1218 
 

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Doel van Virussen 

en Orgaandonatie 

    

                                                          

 Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 1218 van het 
Lage Landen Leerhuis  

Datum 17-02- 2020 

Het doel van virussen                                                  No.1218 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                                                     
 

                                     



Het doel van virussen                                                  No.1218 
 

3 
 

Onderstaand artikel van de oud-chirurg dr Hilde Westerman stond in het 
Reformatorisch Dagblad 20-02-2020.  Wij geven er commentaar op. 
Het doel van orgaandonatie en transplantatie 

Hoewel er bezwaren zijn tegen de nieuwe donorwet, kunnen we er ons voordeel 

mee doen door eindelijk het donorregister in te vullen. De Bijbel is ook bij 

orgaandonatie een licht op ons pad.  

Vorig jaar daalde het aantal orgaandonaties (RD 13-1). Het CBS meldt dat in de 

grote steden en op de Biblebelt het kleinste aantal mensen toestemming geeft 

voor orgaandonatie. Terwijl de meerderheid van de bevolking, ook in de 

gereformeerde gezindte, aangeeft wel een donororgaan te willen ontvangen. Dat 

geeft te denken. Een dergelijke mentaliteit wordt bij de goddelozen gevonden 

(Psalm 37:21). 

Veel mensen zien af van orgaandonatie uit angst dat het leven misschien wel 

bekort wordt of dat de juiste behandeling hun onthouden wordt, of om maar niet 

over het eigen levenseinde te hoeven nadenken. Van de ongeveer 135.000 

mensen die jaarlijks overlijden, zouden er zo’n 750 een of meer organen kunnen 

doneren, omdat zij in het ziekenhuis komen te overlijden onder omstandigheden 

die orgaandonatie mogelijk maken. Vorig jaar gaf minder dan de helft hiervoor 

toestemming. Nog eens 14.000 mensen kunnen, hoewel geen orgaandonor, toch 

weefseldonor zijn, maar in slechts 2200 gevallen wordt toestemming gegeven. 

Ingespeeld op gevoelens  

Het valt ook niet mee om helder te krijgen waar het bij orgaandonatie om gaat 

en hoe dit verloopt. Juiste informatie is moeilijk te vinden: er wordt veelal 

geredeneerd vanuit een bepaalde vooringenomenheid en ingespeeld op 

gevoelens van angst of juist altruïsme. Tot overmaat van ramp wordt vanuit 

christelijk perspectief veelal gesteld dat de Bijbel geen eenduidig antwoord 

geeft. Dat is de invloed van het postmodernisme op ons denken: ieder z’n eigen 

waarheid. Echter, als Prediker stelt dat er niets nieuws onder de zon is en David 
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me leert dat Gods Woord een licht op ons pad is, moet er toch meer over 

orgaandonatie te zeggen zijn. 

Lees ook Refo ontvangt graag orgaan, maar doneert liever niet” 

Bij orgaandonatie gaat het om zaken waar de Bijbel duidelijk over is: het 

menselijke leven, ons lichaam, geven en ontvangen. Het menselijke leven is 

kostbaar. De waarde ervan is bepaald met de grootheid van onze Schepper en 

hangt niet af van iemands mogelijkheden of beperkingen. Sinds de zondeval is 

het menselijke leven in deze wereld onderhevig aan ziekte en dood. Ziekten 

mogen en moeten bestreden worden met de middelen die er zijn. Maar als de 

dood onherroepelijk komt, mag ze ook niet tegengehouden worden. 

Behandelingen die niet baten of het sterven rekken, moeten gestaakt worden. Al 

deze zaken zijn Bijbels en gelukkig diep ingebed in het Nederlandse 

gezondheidszorgsysteem. Pas als duidelijk wordt dat de dood onherroepelijk is, 

mag een behandelende arts de vraag stellen of de stervende of overleden persoon 

toestemming gaf voor orgaandonatie. 

Hersendood  

De verwarring omtrent orgaandonatie gaat vaak over het begrip hersendood 

(hoewel dit slechts 150 van de 750 potentiële orgaandonoren betreft) en de vraag 

of artsen „wel alles doen wat mogelijk is.” Deze vraag staat in principe los van 

de vraag of orgaandonatie toegestaan is. Wederzijdse openheid en vertrouwen 

zijn wezenlijk in de gezondheidszorg en mogen nooit onder druk komen te staan 

vanwege beslissingen die genomen worden. Bij blijvende vragen over (het 

staken van) een behandeling kan men in Nederland altijd een second opinion of 

advies van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen vragen. 

Het begrip hersendood is overigens niet ontstaan om organen van comateuze 

patiënten te kunnen verkrijgen, maar om helder te krijgen wanneer iemand 

overleden is. Het sterven is een ondoorgrondelijk proces (Prediker 12), maar de 

huidige stand van de medische technologie vraagt om criteria waarop we het 
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medisch handelen kunnen baseren. Het huidige begrip hersendood en het 

protocol dat daarop is gebaseerd, is niet on-Bijbels en het meest inzichtelijke dat 

we hebben: als iemands hersenen dood zijn, dan is die persoon overleden, ook 

al klopt het hart nog. Wie daaraan twijfelt, kan in deze omstandigheden geen 

toestemming geven voor orgaandonatie. Men kan dan nog wel toestemming 

geven na een overlijden waarbij ook het hart niet meer klopt. 

Gebalsemd  

Ons lichaam is door God gegeven en is de drager van ons leven. Het mag daarom 

niet misbruikt of verminkt worden. Dat laatste betekent niet dat het zo intact 

mogelijk begraven moet worden. Jozef werd gebalsemd (Genesis 50), waarbij 

de inwendige organen weggenomen werden. Als het ons leven kan redden of ons 

van een ziekte kan genezen, mogen er lichaamsdelen of organen verwijderd 

worden, want ons leven is meer dan ons lichaam. Sterker nog, Jezus roept ons 

ertoe op om in het uiterste geval zelfs oog of hand te verwijderen, indien dit een 

struikelblok wordt om het eeuwige leven te beërven. 

Over geven (doneren) is de Bijbel duidelijk: het is beter dan ontvangen 

(Handelingen 20). Er wordt wel eens gesteld dat orgaandonatie geen daad van 

naastenliefde kan zijn, omdat dan iedereen verplicht zou zijn om zijn organen te 

doneren. Echter, ál ons doen en laten moet voldoen aan de enige norm die ons 

gegeven is: „Hebt uw naaste lief als uzelf.” Het zijn de omstandigheden die 

uitmaken of iemand verplicht is tot het doen van een specifieke daad van 

naastenliefde. Vergelijk dit bijvoorbeeld met pleegzorg: het is duidelijk een daad 

van naastenliefde om pleegkinderen in je gezin op te nemen, maar niet iedereen 

is in de gelegenheid om dit te doen. In ieder geval is het waar wat Irenaeus van 

Lyon heeft gezegd: „Zo lang iemand de middelen heeft om wel te doen aan zijn 

naaste, en het niet doet, die moet gerekend worden als een vreemdeling van de 

liefde van God.” 

Ogen uitgegraven  
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Maar is het Bijbels gezien dan ook toegestaan om je organen te geven? In 

Galaten 4 herinnert Paulus de Galaten eraan dat hij hun de eerste keer „in 

zwakheid van het lichaam” het Evangelie verkondigd heeft. Het vervolg maakt 

duidelijk welke: als het mogelijk was geweest hadden de Galaten zelfs hun ogen 

uitgegraven en aan Paulus gegeven. Wie deze tekst niet letterlijk maar figuurlijk 

wil opvatten, moet bedenken dat elk figuurlijk spreken altijd een letterlijke 

achtergrond kent, zoals in alle spreekwoorden. Op z’n minst betekent dit dat 

onze organen hiermee niet van ”geven” uitgesloten kunnen worden. 

Wat zijn dan de omstandigheden die iemand ontslaat van de plicht tot deze vorm 

van naastenliefde? In de eerste plaats moet de naastenliefde betracht worden in 

de volgorde die de Bijbel ons geeft. Dat betekent dat we de onbekende naaste 

niet kunnen dienen met het geven van onze organen, als onze nabestaanden daar 

zwaarwegende bezwaren tegen hebben. Ook kunnen er andere omstandigheden 

zijn waardoor het niet proportioneel is om orgaan- of weefseldonor te willen zijn. 

In de tweede plaats moeten we bedenken dat het niet aan ons is of we ooit in de 

feitelijke omstandigheden komen dat we onze organen kunnen doneren. God 

bepaalt het moment en de wijze waarop we sterven. Daarmee wordt het geven 

van onze organen niet een opdracht maar een geschenk. 

De auteur is voormalig chirurg. Hieronder onze reactie op bovenstaand artikel. 
 

Orgaandonatie (ingezonden naar het RefDag, maar niet geplaatst) 

Volgens dr. Hilde Westerman (RD20-02-2020) is de Bijbel ook bij 
orgaandonatie een licht op ons pad. “Als het ons leven kan redden … 
mogen lichaamsdelen of organen verwijderd worden… Jezus roept ertoe 
op om in het uiterste geval zelfs ons oog en hand te verwijderen,”.  

Bovenstaand advies wijst de verkeerde richting. Een metafoor mag men 
nooit letterlijk nemen. Jezus zei ‘Breek deze tempel af en Ik zal hem in 
drie dagen wederopbouwen”. Zijn aanklagers namen dit letterlijk, wat 
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eindigde in Zijn veroordeling.  En ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 
drinkt’ wanneer letterlijk opgevat wijst dat naar kannibalisme.  

Elk mens is uniek (exemplarisch), zeer goed geschapen. Geen 
vingerafdruk, oogiris, bloedbeeld, orgaan, is gelijk. Ons lichaam is een 
tempel en geen mechanische motor die men reviseerd. Ons lichaam is een 
samenwerkingsverband (symbiose) dat electromagnetisch functioneert 
op exacte frequenties, 1Corinthe 3:16; 6:20.  Wij mogen ons niet laten 
verminken. Een ontmande sloot zichzelf buiten.  Wij bezitten een 
cellulair geheugen waardoor elke cel een verbazingwekkend wonder is. 
Organen maken stoffen aan die aan ons bewustzijn bijdragen. Door 
transplantatie ontstaat ontregeling. Nieren vormen met ons hart het 
wonderbaarlijkste duo van ons lichaam, Psalmen 139:13. Bart de Graaff 
uit de tv-wereld was na een niertransplantatie totaal in de war en bleek 
een andere persoonlijkheid te hebben gekregen. Hij bekende: ‘De oude 
Bart is er niet meer’.  

Is het naastenliefde wanneer wij onze organen doneren waardoor de 
ontvangers een andere  persoonlijkheid ontvangen?  Naastenliefde dient 
een voorwerp te hebben zoals bij de barmhartige Samaritaan. Onbekend 
maakt onbemind.  

 De horror die ontstaat bij het uitsnijden van organen uit de nog levende 
patient, die weliswaar hersendood moet zijn, is groot. Volgens de Wet 
orgaandonatie is de staat eigenaar van ons lichaam en mag ze daarmee 
doen wat ze wil, ondanks dat u nee kunt zeggen. Ons afweer- en 
immuunsysteem protesteert tegen vreemde elementen die in ons lichaam 
worden aangebracht door ze af te stoten. Met kunst en vliegwerk moet 
deze afstoting worden bestreden. P.F.v.d.Meer sr  Kootwijkerbroek 

De Bijbel laten buikspreken 

Elke ketter heeft zijn letter.   Volgens prof. dr. T. Nicklas bestaan er 
Bijbelteksten die men niet gelijk gezag mag toekennen. Sommigen 
teksten zijn niet van hetzelfde gewicht als andere teksten, aldus Nicklas.  
De professor stelt dat het de taak is van de theologen om de teksten met 
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elkaar te vergelijken en het gewicht ervan te bepalen.  Moeten de 
theologen daarvoor nog een speciale weegschaal aanschaffen en een 
opleiding ontvangen om met deze weegschaal om te leren gaan?  Wij zien 
in onze gedachten reeds alle theologen achter zo’n weegschaal staan 
waarop de Bijbelteksten één voor één keurig netjes gewogen worden. 
Sommige worden als zwaargewichten apart gezet, namelijk wanneer 
deze teksten de opvattingen van de theologen steunen. Andere teksten 
worden als lichtgewichten in quarantaine gezet, omat men niet weet wat 
men daarmee aan moet. Dat wij hier met een menselijke willekeur te 
maken krijgen is duidelijk.  Teksten in de Bijbel die metaforen of 
voorbeelden weergeven mag men nooit letterlijk opvatten om ermee 
zoals dr . Hilde Westerman doet om orgaandonatie te rechtvaardigen. De 
Bijbel zou daartoe een licht op ons pad zijn. Helaas, op die wijze worden 
de mensen met teksten de volslagen duisternis ingestuurd.  Waar gaat het 
om in de orgaandonatie-wet?  Het gaat ten diepste om het roven of stelen 
van ons bewustzijn. Deze roof wordt gemotiveerd en goedgepraat door 
te wijzen naar het gebod van naastenliefde.  Kerk en politiek  werken 
reeds eeuwen samen ons ons blind te houden voor de werkelijkheid 
waarin wij leven.  Bart Tromp heeft er een inzichtgevend boek over 
geschreven: De Samenleving als Oplichterij.  

Bewustzijnsroof 

In ons beenmerg bovenin de ruggengraat wordt ons bloed aangemaakt. 
Langs onze ruggengraat lopen twee hoofd-zenuwbanen: Ida en Pingala. 
Ons beenmerg is een dikachtige vloeistof (Crism - Christos) die 
geraffineerd moet worden  en er langsstroomt naar beneden, wat ons 
lichaam regenereert.  Deze vloeistof vitaliseert ons lichaam en zorgt voor 
bewustzijn en de weg tot hoger bewustzijn, om de geestelijke dood te 
overwinnen. De eerste christenen en Essenen leerden het reeds dat de 
Christus geen persoon betrof, maar een stof, een zalfolie (crism of karast 
in het Egyptisch) die ons lichaam vernieuwd.  

Alle zenuwen in ons lichaam zijn als rivieren die uitmonden in de Hof 
van Eden, namelijk onze  hersenen, om deze te bewateren.  De Essenen 
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(daar was Johannes de Doper dikwijls aanwezig) zagen de Schriften als 
allegoriën. 

 

 De Jordaan was voor hen gelijk aan onze ruggengraat. De Dode Zee zag 
men als de ‘heilige plexus’, waarin de Jordaan eindigt. De stof die in het 
heiligbeen wordt aangemaakt (beenmerg of cauda equina) is vrij dik, vet 
en zout, als een soort ruwe aardolie.  Deze stof wordt gekruisigd (Jezus 
aan de vloekpaal) geraffineerd en sterft in zijn oorspronkelijke staat om 
na 72 uur (drie nachten en drie dagen) op te staan uit het graf (de 
Cerebellum) om daarna op te stijgen naar de pijnappelklier, ons derde 
oog  hetwelk de cerebellum verbindt met de optische thalamus, het 
centrale oog (de troon van de Scheppergod) en zorgt voor verlichting van 
ons 3e oog, tot hoger bewustzijn.   De pijnappelklier wijst naar het Heilige 
der heiligen, de cella waarin de Ark van het Verbond stond. 

Bewustzijnsproces 

Elke 29,5 dag wordt er in onze zonnevlecht een kiem geboren en 
opgenomen door onze zenuwen, de maagzenuw, en wordt deze 
kiemvrucht van de levensboom opgeslagen om via circulatie van het 
gerafineerde beenmerg uiteindelijk ons 3e oog te bereiken. Dát is de 
goede zijde van de Boom van kennis van Goed en van Kwaad.  De kwade 
kant hierbij is dat wij mensen verantwoordelijk zijn wat er met deze 
kiemvrucht plaatsvindt wanneer wij eten en drinken. Deze kiemvrucht 
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moet gevoed worden met voedsel dat voldoet om het fermentatieproces 
te bevorderen en niet te blokkeren. Het veelvuldig gebruik van 
alcoholische dranken, vraatzucht en dierlijk vlees, seksuele uitspattingen, 
roken en dergelijke remt dit fermentatieproces in ons darmkanaal. Dan 
wordt er teveel zuur gevormd en wordt het beenmerg ongeschikt gemaakt 
om ons 3e oog te activeren. Het is te lezen in de Bijbel dat wij geen 
gezelschap dienen te onderhouden met dronkaards, gierigaards, 
afgodendienaars, hoereerders, lasteraars, etc, zie 1Korinthe 5:9-13.  

 

Onze pijnappelklier scheidt een geelachtige (gelijk goud) vloeistof 
(gelijk honing) uit, en onze hypofyse scheidt een witachtige vloeistof 
(gelijk melk) uit. De vloeistof van deze beide klieren  komt uit ons 
claustrum (klooster) als een heilige gift (denk hierbij aan de cadootjes 
van St. Claus en de Kerstman).   Deze dikke vloeistof (het beenmerg) 
stroomt eerst vanuit het claustum naar beneden en daarna naar de 
pijnappelklier en hypofyse waarin ze omgevormd worden (geraffineerd) 
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tot de gele vloeistof die electrische eigenschappen bezit, en tot de witte 
vloeistof die magnetische eigenschappen bezit. Deze twee klieren wijzen 
symbolisch naar Jozef en Maria, het mannelijke en vrouwelijke aspect. 
Zij zorgen voor de geboorte van het geestelijke kind de Christos of 
Gezalfde in ons. Het Rijk Gods is immers in ons aanwezig.  Alleen het 
vrouwenzaad bezit de mogelijheid om tot hoger bewustzijn te geraken. 
Het zogenaamde ‘slangenzaad (van Nachash)  mist deze attributen om de 
stoffen tot hoger bewustzijn aan te maken. Vandaar dat alles op alles 
wordt gezet door dit slangenzaad om evenwel via ons het Rijk Gods 
binnen te mogen gaan, tot hoger bewustzijn te komen. Ze doen dit door 
diefstal, o.a. door orgaan-roof en transplantaties. Zij missen in hun 
stamcel de juiste informatie.  Hun strijd is een vergeefse strijd.  

 

Bacteriën en virussen:  Wat zijn bacteriën? 

https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Bezoekers/hygiene-
infectie/Paginas/Bacteri%C3%ABn-en-virussen.aspx 

Bacteriën zijn microscopisch kleine organismen. We kunnen ze niet zien, 
maar ze zijn overal om ons heen. En ook wijzelf dragen miljoenen 
bacteriën met ons mee. Er zitten bijvoorbeeld bacteriën in onze darmen, 
onze maag en onze mond. Ook op onze huid leven duizenden bacteriën. 
Normaal gesproken merken we daar niets van. De meeste bacteriën 
hebben zelfs een nuttige functie. Darmbacteriën bijvoorbeeld helpen bij 
het verteren van ons voedsel, en huidbacteriën houden onze huid in goede 
conditie. 
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Bacteriën verspreiden zich gemakkelijk van de ene mens naar de andere. 
Iedere keer als we bijvoorbeeld iemand een hand geven, wisselen we 
bacteriën uit met die ander! Maar ook vanuit onze omgeving kunnen we 
gemakkelijk bacteriën oppikken, bijvoorbeeld via voorwerpen. Wie een 
deurknop aanraakt, komt in contact met bacteriën. Dat is heel gewoon en 
levert meestal ook geen problemen op. 

We kunnen last krijgen van bacteriën als ze op plaatsen komen waar ze 
niet thuishoren. Zoals in de bloedbaan, in de blaas of in een wond. Daar 
kunnen ze een infectie veroorzaken: we spreken dan bijvoorbeeld van een 
bloedvergiftiging, een blaasontsteking of een wondinfectie. Soms kunnen 
mensen erg ziek worden van een infectie, vooral als ze heel weinig 
weerstand hebben.  

De beste manier om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden is het 
wassen van de handen met water en zeep of handalcohol.  

Wat zijn virussen? 

Virussen zijn kleiner dan bacteriën. We kennen ze voornamelijk van de 
griep en verkoudheid. Maar ook buikgriep of een koortslip worden 
veroorzaakt door een virus.  

In een gastheer (zoals de mens) kunnen virussen zich snel vermeerderen. 
Als je besmet bent geraakt met een virus heb je dan ook binnen enkele 
dagen klachten. Door kleine druppeltjes bij hoesten of niezen of door 
contact met oppervlakten (bijvoorbeeld de handen) waar het virus op zit 
kun je besmet raken. 

Het is heel belangrijk te niezen of te hoesten in de mouw van de kleding 
of in een wegwerpzakdoekje. Was daarna altijd de handen. Dit is ook 
belangrijk na toiletbezoek of na contact met blaasjes bij bijvoorbeeld een 
koortslip of waterpokken. 

Resistente (voor antibiotica ongevoelige) bacteriën  
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Resistente bacteriën zijn niet gevoelig voor antibiotica en komen vooral 
in ziekenhuizen voor. Dat komt doordat juist in ziekenhuizen veel 
antibiotica worden voorgeschreven.  

Vooral in sommige buitenlandse ziekenhuizen liggen vaak patiënten met 
resistente bacteriën. In Nederland komen resistente bacteriën ook voor 
bij dieren in de veehouderij. Onder andere bij varkens, vleeskalveren en 
pluimvee.  

Resistente bacteriën geven bijna nooit klachten. Net zoals gewone, 
gevoelige bacteriën. We merken hun aanwezigheid alleen als ze een 
infectie veroorzaken. Maar ongemerkt kunnen resistente bacteriën zich 
wel verspreiden en op die manier bij iemand anders terecht komen. Als 
die ander extra kwetsbaar is of een hele lage weerstand heeft, wordt hij 
of zij misschien wél ziek van zo’n resistente bacterie.   

De meeste resistente bacteriën verdwijnen na verloop van tijd vanzelf 
weer uit het lichaam, ook zonder behandeling. Hoe lang dat duurt, 
verschilt per persoon. Bij resistente bacteriën die géén klachten 
veroorzaken wordt er dan ook geen behandeling met antibiotica gestart. 
De enige uitzondering hierop is MRSA.  

Bij sommige patiënten die een resistente bacterie bij zich dragen nemen 
we in het UMCG extra maatregelen om verspreiding van deze bacterie te 
voorkomen. Deze extra maatregelen noemen we isolatieverpleging. 

Griep (Influenza) 

Griep is een besmettelijk virus dat wordt veroorzaakt door het 
Influenzavirus. Griep komt voornamelijk voor in de winterperiode. De 
symptomen van het griepvirus zijn onder andere verkoudheid, hoofdpijn, 
spierpijn en koorts. Voor kwetsbare patiënten in een ziekenhuis kan de 
griep extra gevaarlijk zijn. 

Daarom willen we in het UMCG voorkomen dat het griepvirus zich kan 
verspreiden onder patiënten en medewerkers. Eén van de maatregelen bij 
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patiënten met het griepvirus is isolatieverpleging. Daarnaast wordt de 
griepprik ieder jaar aangeboden aan de medewerkers van het UMCG. 

Voor meer informatie over het griepvirus, bezoek de website van het 
RIVM. Mocht u als bezoeker griep(klachten) hebben, dan zijn er 
richtlijnen wanneer u niet op bezoek kan komen. 

 

   

1. Het coronavirus bindt zich aan de cel en laat genetisch materiaal 
(RNA) los. 2. Eenmaal binnen wordt de cel door het virus 
geherprogrammeerd. De cel maakt vanaf nu alleen nog viruseiwitten aan. 
3. De losse onderdelen komen samen en nieuwe virusdeeltjes ontstaan. 
4. De nieuwe deeltjes verlaten de cel en gaan op zoek naar een nieuwe 
gastheercel. Afbeelding van Jamie Groenestein 

Het coronavirus, of Wuhanvirus, verspreidt zich langzaam over de 
wereld en maakt elke dag slachtoffers. Een medicijn of vaccin is er niet. 
Hoe komt het dat virussen zo ongrijpbaar lijken?.  

Landen en overheden zijn er niet op voorbereid.   In heel Duitsland zijn 
slechts 60 bedden en geïsoleerde ruimten beschikbaar voor hoog 
geïnfecteerde personen, en dat op de 80 miljoen inwoners.  
https://twitter.com/marc72910953/status/1232118628256043009?s=21        
In andere landen zal dit niet veel beter zijn, ook in Nederland niet. Het 
eerste Coronavirus-geval is er reeds in Duitsland dd 25-02-2020 en is 
naar een Unikliniek in Düsseldorf gebracht.  En nu 200 dd 04-03-2020, 
en ook in nederland 39 en in Frtankrijk 350, etc.             
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Van Elles Lalieu11 februari 2020, 9:22 

Een virus is, in tegenstelling tot een bacterie, geen zelfstandige cel. Waar 
een bacterie in staat is zichzelf te delen, is een virus altijd afhankelijk van 
een cel van een plant, dier of mens (de gastheercel) om zich te 
vermenigvuldigen. Een virus zit dan ook heel simpel in elkaar. Het is 
-eigenlijk niet meer dan een stukje genetisch materiaal met eiwitten 
eromheen (de eiwitmantel). 

Het belangrijkste onderdeel van een virus is het genetisch materiaal: 
DNA of RNA. Daarin bevinden zich alle -instructies die nodig zijn om 
nieuwe viruseiwitten te -produceren. Om van DNA eiwitten te kunnen 
maken is een tussenstap nodig. Die tussenstap is RNA. Corona- virussen 
zijn RNA-virussen en zijn dus in staat om hun -genetisch materiaal direct 
om te zetten naar virus-eiwitten. 

Als een slot 

De eiwitmantel van een virus bestaat uit verschillende soorten eiwitten. 
Zonder gastheercel dienen de eiwitten vooral om het genetisch materiaal 
bij elkaar te houden en te beschermen. Sommige van deze eiwitten 
hebben ook een belangrijke functie op het moment dat het virus een cel 
binnen wil dringen. “Het coronavirus heeft een aantal heel grote 
uitsteeksels – S-eiwitten of spikes,” zegt Raoul de Groot, viroloog aan de 
Universiteit Utrecht. “Daarmee bindt het virus aan eiwitten op de 
gastheercel. Het -Wuhanvirus hecht – net als het sars-virus – aan ACE2, 
een eiwit dat voorkomt op de cellen van de luchtwegen.” 

Eiwitten op het oppervlak van een gastheercel werken ongeveer hetzelfde 
als een slot; zonder sleutel gebeurt er niets en blijft de cel dicht. Het S-
eiwit van het coronavirus past precies op het ACE2-eiwit en kan deze 
ontgrendelen. De cel gaat daardoor open en het genetisch materiaal van 
het virus kan naar binnen. De productie van nieuwe -viruseiwitten kan 
dan beginnen. Eiwitten hebben allerlei nuttige functies voor cellen. Ze 
zijn bijvoorbeeld betrokken bij transport van nuttige stoffen door het 
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lichaam en spelen een rol in de stofwisseling. Virussen maken -misbruik 
van de beschikbaarheid van receptoren: eiwitten waaraan een specifieke 
molecuul kan -binden. 

Kwaadaardige boodschap 

Eenmaal in de cel gedraagt een virus zich als een computervirus. “Het 
erfelijk materiaal van het virus werkt als een kwaadaardige boodschap 
die de cel herprogrammeert. Normale activiteiten gaan op een laag pitje 
en de cel is -vervolgens vooral bezig met de productie van nieuwe 
virus-eiwitten en het kopiëren van het erfelijk materiaal van het virus,” 
zegt De Groot. Losse onderdelen worden -samengevoegd tot nieuwe 
virusdeeltjes. De aanmaak van nieuwe virusdeeltjes kan heel snel gaan. 
“Er zijn virussen waarbij een geïnfecteerde cel binnen zes tot acht uur 
tienduizend virusdeeltjes maakt.” 

Nieuwe virusdeeltjes verlaten de oorspronkelijke cel om op zoek te gaan 
naar een eigen gastheercel. De oorspronkelijke cel sterft en dat zorgt voor 
schade. Bij luchtweg-virussen, zoals het coronavirus, is die schade vaak 
te herstellen. Cellen in de luchtwegen delen zich en dus kunnen nieuwe 
cellen de functie van de gedode cellen overnemen. 

Beroemde virussen 

Spaanse griep (1918-1920), -veroorzaakt door influenza A/H1N1. 
Wereldwijd 500 miljoen besmettingen en 50 tot 100 miljoen doden. 

Sars (2002-2003), veroorzaakt door een coronavirus. Wereldwijd ruim 
8000 besmettingen en bijna 800 doden. 

Mexicaanse griep (2009-2010), -veroorzaakt door influenza A/H1N1. 
Naar schatting raakte 11 tot 21 procent van de wereldbevolking besmet 
en vielen er bijna 300.000 doden. 

Ebola (2013-2016), veroorzaakt door het ebolavirus. Bijna 30.000 
besmettingen (vooral in West-Afrika) en ruim 11.000 doden. 
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De ernst van een virusinfectie wordt bepaald door verschillende factoren 
in het lichaam. De beschikbaarheid van de receptor waaraan het virus 
moet binden, is daarbij een hele belangrijke. Maar ook de omgeving 
waarin het -virus terecht komt, speelt een rol. “De bovenste lucht-wegen 
(neus en keel) zijn echt een andere omgeving dan de onderste luchtwegen 
(longen),” zegt De Groot. “In de -bovenste luchtwegen is de temperatuur 
bijvoorbeeld lager dan in de longen. Dat kan wel een paar graden schelen. 
Sommige virussen, zoals het griepvirus, kunnen zich goed vermeerderen 
bij een lagere temperatuur.” 

Soms is er een correlatie tussen ziekteverschijnselen en 
virusvermeerdering. Hoe meer virusdeeltjes er aanwezig zijn, hoe zieker 
iemand wordt. De Groot deed onderzoek naar coronavirussen bij katten 
en zag dat ziekteverschijnselen rechtstreeks verband hielden met 
voortdurende vermeerdering van het virus. Soms krijgt iemand pas 
klachten als de virale infectie eigenlijk al achter de rug is. Op het moment 
dat cellen beschadigd raken, komt het afweer-systeem in actie. Het 
afweersysteem gaat de strijd aan met virussen, bijvoorbeeld door het 
verhogen van de -lichaamstemperatuur (koorts). De reactie van het 
afweersysteem remt de vermenigvuldiging van het virus. Daarom 
verloopt niet elke infectie even ernstig. 

Cocktail van virusremmers 

Hoe een virusinfectie precies verloopt, is vaak lastig te voorspellen. Dat 
maakt het moeilijk te bepalen op welk moment je medicijnen zou moeten 
inzetten. Bovendien zijn er voor veel virusinfecties, in tegenstelling tot 
voor bacteriële infecties, geen medicijnen beschikbaar. “Bacteriën 
verschillen heel erg van menselijke cellen. Er zijn medicijnen, antibiotica 
bijvoorbeeld, die zich specifiek -richten op stukjes aan de buitenkant van 
een bacterie. Een virus heeft wat dat betreft weinig wat ‘eigen’ is. 
Virussen zijn zo nauw verweven met hun gastheercel dat het 
ingewikkelder is om remmers te vinden die alleen het virus aanpakken.” 

Daarbij speelt mee dat virussen, en zeker RNA-virussen, snel kunnen 
veranderen. Omdat RNA direct dient voor de productie van eiwitten, 
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missen deze virussen een belangrijke controlestap, namelijk het DNA. 
Het genetisch materiaal van RNA-virussen past zich daardoor snel aan. 
Zelfs als het lukt om een medicijn te vinden, is er een grote kans dat op 
den duur virussen ontstaan die daar niet meer -gevoelig voor zijn. Een 
cocktail van virusremmers, zoals ook bij hiv gebruikt wordt, kan dan 
uitkomst bieden. 

https://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/t-corona-
virus-patent-is-van-bill-gates/ 
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Wie meer wil lezen over het doel waartoe de illuminati of Deep State de 
virussen inzetten tegen het mensdom, kan van Martin Vrijland een artikel 
erover lezen, zie onderstaand.  Wijzelf geven hierna nog een uitleg 
erover. 

Waarom het originele universum uw echte thuis is 

Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 14 februari 2020 • 9 
Comments  

bron: universetoday.com 

  

Even goed kijken... 
Een patent op het coronavirus. Het patent is eigendom van The 
Pirbright Institute dat gefinancierd wordt door o.a.: 
Bill & Melinda Gates Foundation. 
Deze virus is dus - net als vele andere virussen - 
 door farmaceuten gemaakt. 
 
Het Coronavirus is een BIOWAPEN van de Deep State 
bankiers tegen de mensheid.  
 
Vergezocht?  Vraag het aan: "filantroop" Bill Gates, leden van 
het World Economic Forum, de Britse Royals, DARPA, 
DEFRA, Wellcome Truth UK, en de ingewijde EU leiders.  
 

Het doel van virussen                                                  No.1218 
 

20 
 

Maar zoals altijd, geloof B.Izar niet. Doe je eigen huiswerk en 
in dit geval begint je onderzoek 
HIER en HIER en HIER en HIER  

Het Coronavirus werd ontwikkeld en gepatenteerd in 2008 en 
tijdelijk tussen de mottenballen weggestopt. Farmaceuten 
bedenken een ziekte en ontwikkelen gelijkertijd medicijnen die 
de symptomen van de ziekte kunnen bestrijden en een vaccin dat 
de komende jaren in "risicogebieden" zal worden verspreid om 
mensen te "beschermen" tegen het virus. Zieke mensen beter 
maken is meestal niet het doel van farmaceuten. De wereld 
ontvolken is wel een doel en mensen afhankelijk maken van 
medicijnen ook. Die afhankelijkheid van de farmaceuten wordt er 
al in gespoten met het eerste prikje in een pas geboren baby en als 
het allemaal niet snel genoeg gaat dan helpt Big Farma-Maffia 
een handje mee met het verspreiden van ziektes zoals bv AIDS, 
SARS, EBOLA en nu CORONA. Het is één groot verdienmodel 
van een heel klein groepje criminele bankiers, bezeten van macht, 
geld en eigenbelang.                                      

    
Kent u de Georgia Guidestones? 
In de eerste guideline staat beschreven hoe de wereldbevolking 
terug gebracht moet worden van 7 miljard naar 500.000.000 
mensen. Dat sluit haarfijn aan bij het onzalige 
globaliseringscomplot van Agenda 21 van de Verenigde Naties 
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(VN) en dan wordt het ook duidelijk waarom al die zinloze 
oorlogen gevoerd moeten worden en waarom er patenten rusten 
op ziektes zoals CORONA, AIDS, SARS en EBOLA.     

Hoeveel van deze bullsh*t gaan wij nog accepteren? 
GENOEG IS GENOEG.  
Maar wat kunnen wij er aan doen? 
Kom in beweging en informeer die duizenden mensen om ons 
heen die geloven dat het coronavirus uit de lucht kwam vallen, 
dat Bin Laden iets te maken had met 9/11 en dat wij mensen de 
oorzaak zijn van klimaatsverandering. BIZAR! 
 
Het is makkelijker om iemand voor de gek te houden dan iemand 
er van te overtuigen dat hij voor de gek gehouden wordt. 
Verandering begint met bewustwording. 
Doe daarom 2 dingen: 
1. Stuur deze nieuwsbrief door naar mensen in uw omgeving die 
geïnformeerd moeten worden. 
2. Investeer een paar tientjes in boeken om weg te geven aan 
mensen die u dierbaar zijn. 
 
Mail B.Izar - bizar@onzichtbaremacht.nl 
www.onzichtbaremacht.nl 

 

Laatste Nieuws over het Coronavirus 26-02-2020 

Corona19 has biological components 
https://www.wakingtimes.com/2020/02/18/the-coronavirus-5g-
connection-and-coverup 

5G and IoT: Total Technological Control Grid Being Rolled Out Fast 
https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid 

Was the 2020 Wuhan Coronavirus (COVID-19) an engineered 
biological attack on China by America for geopolitical advantage? 
http://metallicman.com/laoban4site/was-the-2020-wuhan-
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coronavirus-an-engineered-biological-attack-on-china-by-america-for-
geopolitical-advantage 

The Truth About 5G https://www.youtube.com/watch?v=OMxfffqyDtc 

BREAKING: CDC ISSUES WARNING THAT SCHOOLS AND 
STORES WILL CLOSE DURING WUHAN SUPER VIRUS 
OUTBREAK 

https://www.youtube.com/watch?v=xBbohdsX-Ss&bpctr=1582466324 

BREAKING: CHINA DEPLOYS MOBILE INCINERATORS TO ASSIST 
CREMATORIUMS - BODY COUNT BEYOND IMAGINATION 
https://www.youtube.com/watch?v=gmQYdQb-pkQ 

PAM JONES FOR LIBERTY  

https://www.youtube.com/watch?v=_g-eYyzN9PA 

Audio of CDC press conference this morning.  

Pandemic preparedness updated for #COVID19 , warning that schools 
and businesses may need to close in the future. New website next 
week for individual communities. #coronavirus 

BREAKING: CHINA DEPLOYS MOBILE INCINERATORS TO 
ASSIST CREMATORIUMS - BODY COUNT BEYOND 
IMAGINATION https://www.youtube.com/watch?v=gmQYdQb-pkQ 

  BREAKING: CHINA DEPLOYS MOBILE INCINERATORS 
TO ASSIST CREMATORIUMS - BODY COUNT BEYOND 
IMAGINATION 

ORIGINS OF WUHAN SUPER VIRUS TRACED TO WUHAN 
INSTITUE OF VIROLOGY RESEARCH: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258702/pdf/1085-
07.pdf 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓 𝐧𝐂𝐨𝐕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: CARRIERS ARE 
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HIGHLY CONTAGIOUS EVEN WITH NO SYMPTOMS - DROP 
DEAD SYNDROME OBSERVED IN NUMEROUS CASES ... 
www.youtube.com 

PAM JONES FOR LIBERTY  https://www.youtube.com/watch?v=_g-
eYyzN9PA   Audio of CDC press conference this morning.  

Pandemic preparedness updated for #COVID19 , warning that schools 
and businesses may need to close in the future. New website next week 
for individual communities. #coronavirus 

https://twitter.com/livecrisisnews/status/1230965929707745280 

“Audio of CDC press conference this morning. Pandemic preparedness 
updated for #COVID19 , warning that schools and businesses may need 
to close in the future. New website next week for individual 
communities. #coronavirus Prepare &amp; Spread Awareness! (h/t 
Richard Hurn) https://t.co/nTe9fMGRMV” twitter.com 

Robert Steele: China Coronavirus — UPDATE: Anomalies Rampant 

https://phibetaiota.net/2020/02/robert-steele-china-coronavirus-my-
appraisal/ 

  Robert Steele: China Coronavirus — UPDATE: 5G Aspect 
Gone Viral… – Public Intelligence Blog 

NEW 9 FEB 2020: ROBERT STEELE: On 5 February I raised the 
possibility that the Wuhan virus was a Zionist attack made possible by 
the use of a possible Zionist double-agent, the Jewish Harvard professor 
who may have been dangled to China by the Zionists (not the 
Americans) and who then set up the cover story for a transfer coincident 
with a Zionist agent releasing the virus in the marketplace ... 
phibetaiota.net 
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https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/21829-waarom-zijn-
mannen-gevoeliger-voor-het-coronavirus   

 

Psalm 91: 1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot den HEERE 
zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik 
vertrouw! 3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van 
de zeer verderfelijke pestilentie. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en 
onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en 
beukelaar. 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den 
pijl, die des daags vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid 
wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 7 Aan uw 
zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot 
u zal het niet genaken. 8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen 
aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. 9 Want 
Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot 
uw Vertrek; 10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw 
tent naderen. 11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u 
bewaren in al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij 
uw voet aan geen steen stoot. 
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https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&i
d=14885:negen-redenen-waarom-dit-coronavirus-niet-is-te-
stoppen&catid=37:wereld&Itemid=50 

Dinsdag, 25 februari 2020 17:04 
 

 

De aandelenbeurzen hadden het coronavirus de afgelopen weken 
een beetje genegeerd, tot maandag. 
 
Dat niet alleen, mensen die logisch kunnen nadenken komen tot de 
conclusie dat dit virus niet te stoppen is.  

Eerst was er bij velen nog de hoop dat na de Chinese feestdagen alles 
wel weer wat gekalmeerd zou zijn en dat de paar verloren weken in 
China snel zouden worden ingehaald. Echter, het tegenovergestelde is 
waar, want waar veel Chinese fabriekseigenaren uitkeken naar de komst 
van hun personeel kwamen ze bedrogen uit.  
Als we naar China kijken moeten we verschil maken tussen de grote 
bedrijven waar de overheid een flinke vinger in de pap heeft en de rest. 
Die grote overheidsbedrijven zullen het nog wel een paar kwartalen 
kunnen volhouden omdat diezelfde overheid ongetwijfeld zal 
bijspringen.  
 
Het zijn de kleinere particuliere bedrijven die al heel snel zwaar in de 
problemen zullen komen. Bij dit soort bedrijven werkt 80 procent van 
de Chinese bevolking en 85 procent van deze bedrijven verwacht dat ze 
binnen een maand zonder geld komen te zitten.  
 
Op het moment dat die kleine bedrijven het niet langer kunnen 
bolwerken en dat is al vrij snel, dan zullen de groten het ook niet redden 
omdat zij volledig afhankelijk zijn van de kleinere bedrijven als 
toeleveranciers en dergelijke. Als de Chinese economie in elkaar stort, 
dan stort het financiële systeem in China vervolgens met een daverende 
klap ineen en resteert een enorme onbetaalde schuldenberg.  
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Ondertussen weten de lokale autoriteiten in China inmiddels ook niet 
meer wat ze moeten wat resulteert in volkomen tegenstrijdige 
boodschappen zoals te zien op de volgende tweet. Het linkerbord is een 
waarschuwing dat de straat op gaan dodelijk kan zijn en het tweede 
bord maant mensen om weer aan het werk te gaan. 

 

De Chinese overheid heeft afgelopen maand al voor ongeveer 5.000 
miljard yuan (657 miljard euro!) in de economie gepompt, maar de 
kleinere bedrijven hebben daar totaal niets van gezien. Als zij door hun 
reserves heen zijn krijgen ze bij de banken meestal ook nul op het 
rekest, want een bank geeft nu eenmaal een paraplu als de zon schijnt 
en wil deze terug zodra het begint te regenen.  
 
De economie kan ook pas weer herstart worden zodra de problemen met 
het virus zijn opgelost en dat is voorlopig nog niet het geval.  
 
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) gaf gisteren een 
persconferentie in Wuhan en kwam met allerlei geruststellende geluiden 
en toen verslaggevers vroegen hoe het zat met de cover up met 
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betrekking tot het werkelijke aantal patiënten en doden, zei het WHO: 
“Welke cover up?”  
 
Hetgeen weer de zoveelste aanwijzing is dat men bij de WHO wil dat 
dit virus de wereld overgaat en geen enkel belang heeft bij de waarheid 
noch de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tijdens de 
persconferentie kreeg China allerlei complimenten over hoe goed ze het 
wel niet hadden gedaan. Zelfs de mainstream media spreken nu van een 
propagandaverhaal namens de Chinese overheid door de WHO.  
 
Dat zal dan ook verklaren waarom dit virus zo is gebouwd dat het 
eigenlijk niet te stoppen is en de wereld in een nieuwe grote depressie 
zal storten, of nog erger.  
 
Hier zijn de 9 redenen waarom dit virus niet gestopt kan worden:  
 
1. Het is hoogst besmettelijk met een R0 factor van 3 of hoger (iedere 
geïnfecteerde besmet minstens drie anderen). 
 
2. Het is een nieuw virus, dus is er geen immuniteit die is verkregen 
door eerdere blootstellingen.  
 
3. Zij die het virus dragen kunnen zelf asymptomatisch zijn; dat wil 
zeggen dat ze zelf geen symptomen hebben, maar wel anderen kunnen 
besmetten gedurende een langere periode tot maximaal ergens tussen de 
14 en 24 dagen.  
 
4. Sommige dragers worden zelf niet ziek en daarom hebben ze geen 
flauw benul dat ze anderen besmetten.  
 
5. Voor kwetsbare groepen is dit virus vaak dodelijk, maar niet zo 
dodelijk dat de getroffen mensen niet eerst de gelegenheid hebben om 
ook weer anderen te besmetten.  
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6. Het virus kan zich op meerdere manieren verspreiden, via de lucht 
(druppeltjes door niezen of hoesten), kort contact (via receptionisten in 
hotels, taxi chauffeurs en dergelijke) en via contact van bepaalde 
objecten (zoals credit cards en deurknoppen en dergelijke). Het virus 
kan op bepaalde oppervlaktes tot wel 7 dagen overleven.  
 
7. Mensen die eenmaal besmet zijn geraakt door het virus kunnen weer 
besmet raken omdat de verkregen immuniteit niet 100 procent is.  
 
8. De symptomen lijken heel veel op die van griep, dus vaak hebben 
besmette mensen niet in de gaten dat ze ziek zijn geworden door het 
virus.  
 
9. De tests die beschikbaar zijn, werken vaak niet goed in het opsporen 
van het virus. 
 
Het virus is niet sterk genoeg om de wereldbevolking echt te reduceren, 
maar wat het wel doet is een economisch/financiële crisis veroorzaken 
die groter is dan wij als mensheid ooit hebben meegemaakt.  
 
Keer op keer komen er zaken tevoorschijn die wijzen op een (lang 
geleden) geplande gebeurtenis. De ineenstorting van het systeem die nu 
moet gebeuren en waarvoor dit virus gebruikt gaat worden. Het virus 
dat niet alleen al 7 jaar geleden werd voorspeld zoals wij eerder 
schreven, maar zelfs al in 1992 tijdens de opening van de Olympische 
Spelen in Barcelona.  
 
Exact 9990 dagen na deze openingsceremonie vond de eerste diagnose 
van besmetting plaats in China en wanneer je dat getal omdraait krijg je 
0666.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fLZ_0jcbEtQ  De Jensen-show 

 


