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Het spel is over. Het Zweeds-Wit-Russische model heeft gewonnen. Immuniteit van de
kudde is de juiste keuze. Onderzoek en steekproeven tonen aan dat 600.000 of een
derde van de bevolking van de provincie Stockholm de corona-infectie heeft gehad.
Ze hadden geen symptomen of zo weinig dat ze niet eens wisten dat ze het hadden. Zo’n
1.500 stierven, sterfte 0.25%. In zware concurrentie is de seizoensgriep nog steeds
leidend. 0,25% is het aandeel van de geïnfecteerden, de sterfte aan de hele bevolking
zou 0,015% zijn, waardoor de seizoensgriep zonder twijfel zou winnen.
Hoop dat wanneer Poetin dit vandaag hoort, hij burgemeester Sobyanin de opdracht
geeft zijn cybergulag af te breken, hoe leuk hij het experimenteren met hype-technologie
en het leven van mensen ook vindt.
Vandaag heeft de Public Health Authority een nieuwe studie gepresenteerd waarin wordt
geschat dat een derde van iedereen in de provincie Stockholm op 1 mei van dit jaar met
sars-cov-2 zal worden besmet. Dat zullen ongeveer 600.000 mensen zijn.
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Veel onbevestigde gevallen
De studie is een wiskundige modellering van de verspreiding van het virus in de
provincie Stockholm. Het is gedeeltelijk gebaseerd op het zogenaamde Stockholmonderzoek dat een paar weken geleden werd uitgevoerd bij een willekeurige test van 700
Stockholmers en deels op de nieuwe besmette gevallen die dagelijks worden
gerapporteerd.
– Het is verrassend dat er zoveel gevallen zijn, 99 procent van alle gevallen, die helemaal
niet bevestigd zijn, zegt Lisa Brouwers, hoofd analyse bij de GGD.

Onbekend aantal geïnfecteerd in de rest van Zweden
De studie van de Public Health Authority komt tot dezelfde resultaten als de
berekeningen van wiskundige Tom Britton. Afgelopen weekend presenteerde hij een
studie waaruit ook blijkt dat 30 procent van de bevolking in Stockholm covid-19 heeft
gehad.
Hoe het er in de rest van Zweden uitziet, is nog niet berekend, maar het hoge percentage
geïnfecteerden in Stockholm verschilt van de rest van de wereld.
“Uit voorlopige gegevens blijkt dat slechts een klein deel van de wereldbevolking besmet
is geraakt, niet meer dan twee tot drie procent”, zei de algemeen directeur van de WHO,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, gisteren maandag op een persconferentie.

Ga naar Frankrijk
Gisteren presenteerde het Franse Instituut Pasteur ook een studie die berekent dat zes
procent van de Fransen op 11 mei van dit jaar besmet zal zijn.
De lage aantallen verbazen de infectiebeschermingsdeskundige Johan Giesecke niet.
– De meeste landen hebben een lockdown gehad, ze hebben in hun land niet dezelfde
distributie als Zweden. We hebben een infectie verspreid onder de bevolking, zegt hij.

Niet geregistreerd
Maar er kunnen ook donkere cijfers zijn in de internationale berekeningen.
– De internationaal gepresenteerde gegevens zijn mogelijk op verschillende manieren
gemeten: u hebt alleen antistoffen gemeten of u hebt alleen de in ziekenhuizen
verzorgde gegevens geteld. We hebben geprobeerd de volledige verspreiding in te
schatten, zegt Anders Wallensten, plaatsvervangend epidemioloog bij de
volksgezondheidsautoriteit.
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SVT Nyhelter

Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?
Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u
gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55
Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!
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