Open Brief aan de Regering
We kunnen zelf 17 miljoen mondkapjes produceren in een week.
Hoe we de openbare ruimte kunnen blijven gebruiken en toch het virus kunnen remmen
door mondkapjes verplicht te stellen. Als u denkt dit kan niet, dan verder lezen.
Het regeringsbeleid wordt hoofdzakelijk gevormd door het RIVM, dat geleid wordt door een
uitstekende wetenschapper. De wetenschapper zegt testen, testen, testen, want weten is zijn vak.
Helaas is uitvoerig testen niet uitvoerbaar, want er zijn niet genoeg testen.
De overheid wordt verlamd door haar eigen wetten, dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de
stikstof- en pfas crisis. De coranacrisis vraagt daarom een andere aanpak.
Als het huis in brand staat is het niet zo belangrijk te weten dat het houten kastje wel zal verbranden
en de pannen in de keuken niet. Je moet direct gaan blussen. Wil je de piek van corona uitstellen
en uitsmeren tot er een vaccin is dan moet je het woordje testen vervangen door voorkomen. Dus
voorkomen, voorkomen, voorkomen van besmetting is het devies. Want met testen breng je alleen
in kaart hoe het virus zich verspreidt.
Het huidige middel van voorkomen is social distancing ofwel blijft 1.5 meter uit elkaar. Dit is moeilijk
handhaafbaar als we met z'n allen naar de winkel gaan, openbaar vervoer gebruiken, gaan recreëren
of nog erger schijt hebben aan deze regel. Er is echter een andere mogelijkheid, die beter
controleerbaar is en oneindig veel effectiever.
In de sociale ruimte ontstaat besmetting door druppeltjes die in de lucht hangen ten gevolgen van
praten, niezen, hoesten. Het virus landt op oppervlakken, wat te denken van de klant voor u die
heeft gehoest op het Havermoutpak dat u net wilt pakken. Het virus overleeft vier dagen op karton.
Door het dragen van een mondkapje voorkom je dat je zelf besmet wordt of dat je anderen besmet.
De mondkapjes die je op straat ziet, de chirurgische mondkapjes, houden de druppels bij de drager
maar beschermen je niet tegen de "hufter" die lak heeft aan de maatregelen. Daarom zou een ander
mondkapje gedragen moeten worden, een mondkapje dat helemaal afsluit. Deze kapjes zijn echter
niet in groten getale voor 17 miljoen Nederlanders beschikbaar, want deze kapjes gaan terecht naar
de zorg en dat moet zo blijven. Bovendien gebruik je mogelijk 3 tot 4 kapjes per dag dus dat gaat
over 50 miljoen kapjes die dagelijks nodig zouden moeten zijn alleen voor Nederland.
Toch is er een mogelijkheid om snel de doorbraak in te dammen, een mogelijkheid die binnen enkele
dagen ingevoerd kan worden. De lezer zal nu zijn wenkbrauwen fronsen, dit klinkt onmogelijk.
Daarom doe ik er een schepje boven op: het kan voor 1-2 euro per persoon.
Hoe? Er is een frame van kunststof ontwikkeld dat perfect aansluit op het gezicht. Door dit frame
kan je allerlei filtermaterialen gebruiken. Keukenrol, garagepapier, stofzuigerzakken of zelfs wc
papier dat we in overvloed in huis hebben gehaald. Het filter is zo goed als het materiaal dat gebruikt
wordt. Het houdertje wordt met een eenvoudig elastiekje of bandje achter het oor of hoofd
bevestigd, net wat de drager het prettigst vindt.
Hoe komen we binnen 1 week aan 17 miljoen van deze eenvoudige levensredders?
Er zijn in Nederland naar schatting tussen de duizend en tweeduizend lasersnijders. Elke goede
lasersnijder produceert, als hij 24 uur draait, 7000- 10.000 van deze frames, dus we kunnen er met
z’n allen minimaal 7 miljoen per dag maken in Nederland. De houders zijn geen wegwerp product, je
kunt ze steeds opnieuw gebruiken, je hoeft alleen de filter te vervangen. Dit kan je doen zo vaak als
je wilt. Met deze kapjes zijn we niet meer afhankelijk van China of een ander buitenland dat
welwillend of op winst belust kapjes levert.
Het ontwerp van het houdertje wordt gratis ter beschikking gesteld en is te downloaden op
Coronacover.com.
Als de regering moedig genoeg is om tot het verplicht dragen van dit mondmasker over te gaan, dan
kan de productie morgen in gang gezet worden. We zijn zelf al zijn begonnen en hebben de eerste

5000 afgeleverd aan een zorginstelling. Bewoners en verzorgenden kan je geen afstand van 1.5
meter opleggen. Je kunt niet iemand met anderhalve meter afstand wassen of steunkousen
aantrekken en iemand met een verstandelijke beperking krijg je meestal niet zover dat hij of zij
afstand bewaart.
Ik schreef, ‘Als de regering moedig genoeg is’, u zult zich afvragen waarom. Deze maskers, die je met
allerlei verschillende materialen kunt vullen en oneindig vaak kunt gebruiken, zijn niet
wetenschappelijk door het RIVM getest. Een ambtenaar die zich sterk zou maken voor de invoering
van dit masker kan zijn vingers hieraan branden. Maar in hoeverre is de anderhalve meter- maatregel
wetenschappelijk bewezen en uitvoerig getest? Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met individuele
hoest- en proestkracht? Of met de windsnelheid? Daadkrachtig handelen vergt moed. Moed van
ambtenaren en van regeringsleiders.
Een brand hoef je niet te blussen met water uit de kraan, het kan ook met water uit de sloot. Alles
wat we doen aan het beperken van de verspreiding en het inademen van Corona- geladen druppels in
de lucht is meegenomen. Zo kunnen we de piek van zieken drukken en voorkomen dat er een tekort
aan intensive care bedden ontstaat.
Dan is er een nadeel dat tegelijk een voordeel is. Het dragen van dit masker in de openbare ruimte is
niet prettig en zeker niet sexy. Je kunt niet vrij ademen en het voelt als een beperking. Zo weten we
met z'n allen wat onze artsen en verpleegsters moeten doorstaan. In hun maskers kan je ook niet vrij
ademen en ik kan u verzekeren het is geen pretje. Je bent het na een half uur meer dan zat. Nu komt
het voordeel: omdat we het niet prettig vinden verblijven we minder lang in de openbare ruimte. We
gaan niet meer voor ons plezier winkelen maar doen snel de hoogst nodige boodschappen. Met
minder mensen op straat is de anderhalve meter afstand beter te handhaven.
Wat moet er de komende weken gebeuren om het coronavirus in te dammen?
Iedereen in de openbare ruimte moet verplicht worden een mondmasker te dragen. We kunnen
binnen een week heel Nederland van een mondkapjesframe voorzien.
Het dragen van deze mondkapjes met een dubbele werking is goed controleerbaar. Het is voor
handhavers eenvoudig: geen discussie over de 1,5 meter, je draagt een mondkapje of je draagt hem
niet.
Met deze maatregel kunnen we een complete lockdown voorkomen, een lockdown die ernstige
gevolgen zal hebben voor de economie. Het helpt ons gedisciplineerd met de openbare ruimte om te
gaan. Het geeft de mogelijkheden om sneller het normale leven te hervatten. Winkels kunnen sneller
weer open en in sommige sectoren kunnen mensen weer aan het werk.
Kortom: Om 17 miljoen kapjes te maken, zetten we 1000 bedrijven in. Bedrijven die nu steun vragen
omdat ze niets kunnen doen. Deze bedrijven verkopen de kapjes voor 1 a 2 euro per stuk. Zo zijn de
bedrijven aan het werk en hebben ze minder steun nodig. Zo kosten de kapjes geen geld, maar
leveren ze de overheid geld op. Zullen we dit niet snel in gang zetten en ons niet laten verlammen
door regels en testen?
Mogelijk vindt u dit een opportunistisch verhaal. Hoe kan dit binnen 1 week? Daar is een sluitend
antwoord op.
We werken niet centraal, maar decentraal. Ieder snijbedrijf, dat zijn bijvoorbeeld ook de bedrijven
die gevelbelettering maken, levert de maskers aan de lokale supermarkt in de buurt. De
supermarkt betaalt zelf direct de maker van de maskers, zo kunnen ze morgen in de winkel liggen. De
supermarkt verkoopt ze voor 1 a 2 euro of maakt er een actie van en geeft ze weg aan haar klanten.
Een groot voordeel van dit plan is dat het geen druk op de mondkapjesmarkt legt die voor de zorg
noodzakelijk zijn. De mondkapjes-frames zijn er voor arm en rijk en je kunt het filter zo vaak
verversen als je wilt.
Wereldwijd effectief
Omdat dit systeem spotgoedkoop is en hyper eenvoudig overal toepasbaar, is het de oplossing voor
arme landen waar men geen geld heeft voor bescherming. Ook in vluchtelingenkampen zouden
mensen zichzelf en hun naasten kunnen beschermen met deze mondkapjesframes en een ter plekke
voor handen zijn filtermateriaal. Het ontwerpbestand kan via ambassades verspreid worden over de
wereld zodat iedereen lokaal mondkapjeshouders kan maken.

Samenvattend
Bescherm de gezondheid van supermarktmedewerkers, verzorgend personeel en al die andere
mensen die zich nu dagelijks inzetten voor de bestrijding van de crisis.
Voer met de verplicht te dragen mondkaphouders een makkelijker te handhaven virus-remmend
systeem in.
Beperk de verspreiding van het virus door iedereen maskers te laten dragen die besmetting over en
weer verminderen en die voor iedereen beschikbaar zijn
Reguleer het gebruik van de openbare ruimte met de verplicht te dragen mondkapjes.
Laat andere regels gelden voor het publieke domein dan voor de gezondheidszorg. Gebruik de
geteste kapjes voor de zorg en bescherm de rest van de bevolking met weliswaar niet geteste- maar
wel effectieve kapjes. Sta toe dat voorzorgen voor de gezonde mens anders zijn dan regels voor
medische beschermingsmiddelen.
Stop de vertragende werking van de regering. Neem een besluit. Laat naast het huidige adagio
van testen, testen, testen iedereen zich low-cost beschermen.
Ondernemers, uitvinders en dwarsdenkers hebben een andere manier van denken dan het ambtelijk
apparaat. Neem hen in uw crisisteams op. Wij hopen dat een zwaargewicht als oud DSM baas Feike
Sybesma de door regels vastzittende overheid een slinger kan geven.
Maak een noodwet die tijdelijk regels in het medisch circuit buitenwerking stelt en vertrouw op het
inzicht van hoog geschoolde artsen en verpleegkundigen. Zij kunnen ter plekke beslissen en overzien.
Het "volk" wacht hierop en zal beslist meewerken. We willen allemaal snel weer terug naar het
gewone leven
Redt de economie door meer werknemers dan nu, het werken weer mogelijk te maken met deze
mondkapjes.
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Toelichting
Nog iets over onszelf. Wij zijn een samenwerkingsverband van ervaren artsen en slimme ingenieurs.
We hebben ons er over gebogen hoe we snel mensenlevens kunnen sparen zodat de crisis
beheersbaar wordt. Dit is ook in ons eigen belang, bedrijven gaan achter elkaar failliet en de
gezondheid zorg barstte al uit zijn voegen van het normale werk.
Ook mensen met andere klachten dan Corona moeten goed geholpen kunnen worden, die zeggen de
artsen in ons team

Als bedrijf willen dat al onze toeleveranciers weer aan het werk kunnen, dat is ons eigenbelang.
Andere initiatieven
Naast de ontwikkeling en productie van de mondkaphouders zijn er een aantal initiatieven die op
goedkeuring wachten zodat ze landelijk kunnen worden doorgevoerd.
Volgelaatsmaker voor medewerkers in de zorg
We zagen artsen en verpleegkundigen op TV die er moeite mee hadden dat ze geen menselijk gelaat
naar hun angstige patiënten konden tonen. Voor hen hebben we een volgelaatsmasker gemaakt.
Wat we vroeger als kind niet mochten doen van onze moeder, een plastic zak over het hoofd
trekken, is nu onze oplossing. Het systeem sluit goed aan op een kraag en is voorzien van een
makkelijk draagbaar ventilatie systeem. Invoer van lucht via een verse luchtslang kan ook. Het
menselijk gezicht wordt weer getoond en het volgelaatsmasker zit veel prettiger dan de huidige
middelen. Ook dit is nog niet getest door ambtelijke instanties, maar het is eenvoudig: druppeltjes
met een virus komen geen overdrukruimte binnen, daar hoef je niet zo lang over na te denken.
Herbgebruik beschermingsmaterialen
In samenwerking met slimme wetenschappers van het LUMC hebben we onderzocht of met
gammastraling gebruikte beschermmiddelen steriel gemaakt kunnen worden. En dat worden ze! Bij
de mondkapjes loopt de filter capaciteit behoorlijk terug, maar een doorgestraald masker is nog
altijd 100 maal beter dan niets dragen.
De gereinigde mondkapjes zouden ingezet kunnen worden daar waar niets beschikbaar is, zodat de
nieuwe naar de ziekenhuizen gaan. Alle andere materialen waar tekorten aan kunnen ontstaan, zoals
beschermende kleding, luchtslangen en andere disposables waar een tekort aan is, kunnen met deze
methode steriel gemaakt worden. Ook geschikt voor materialen die geen hoge
sterilisatietemperaturen kunnen verdragen. We constateerden dat beslissende ambtenaren de
rapporten van de wetenschapper niet goed lezen: de methode is bruikbaar voor
beschermmaterialen, alleen voor mondkapjes is de werking lager. Een beetje ziekenhuis
produceert 2-3 pallets gebruikt beschermingsmateriaal per dag. Dit materiaal kan met een slim
distributie systeem binnen enkele dagen gereinigd worden en weer terug gebracht, net een wasserij
werkt. Dit zou een prachtige logistieke klus kunnen zijn voor ons leger.

Snel handelen
Gebruikte beschermingsmiddelen zouden per direct niet meer weggegooid moeten worden, ze
moeten worden opgespaard. Hergebruiken is een ontsnappingsmogelijkheid aan een fataal tekort.
Bovendien is hergebruik beter voor het milieu. Het besluit tot hergebruik vergt moed van het
ambtelijk apparaat. Wij zijn er klaar voor. Het feitelijke instralen duurt enkele uren en is geschikt om
grote hoeveelheden gebruikt materiaal te her-conditioneren. Het verpakkingssyteem is reeds
ontwikkeld en er staan 2500 dozen klaar, wachtend op een instructie van de overheid.
Praktische oplossingen voor kleiner leed.
A. Wat is er viezer dan een drukknopje en dan vooral die in liften? Het BG knopje in een ziekenhuis
spant waarschijnlijk de kroon. Maar denkt u ook aan treinen, lichtknopjes, etc. Op roestvrijstaal en
plastic overleven bacteriën en virussen twee dagen. Op een kartonnen doos zelfs vier. Van koper
houden deze micro-organismen niet, de meesten gaan binnen 4 uur dood. Elk kwartier knopjes met
desinfectans schoon maken is nog beter, maar als dit niet realiseerbaar is, plak er dan koper op. We
hebben een systeem ontwikkeld om razend snel allerlei vormen uit zelfklevend koperfolie te
produceren, ook holle en bolle vormen.
B. De pinautomaat bij de kassa: hiervoor is een transparant zakje met desinfecterende gel ontwikkeld
die bij het indrukken een minuscule hoeveelheid desinfectans afgeeft.
C. We houden ook van een grapje: we zagen de immer vriendelijke ouderen voorman Henk Krol aan
zijn vinger likkend blaadjes in de Tweede kamer uitdelen: een nieuw product was geboren, het
Henkkrolletje, een stroef rubber ringetje om je vinger dat het mogelijk maakt blaadjes te scheiden.
Het Henkkrolletje staat ook op de website coronacover.com
Wat zit er nog in de pen:
Er komt een te kort aan beademingsapparatuur, we zijn nu een automaat aan het ontwerpen die
gezien de gedrevenheid van het team volgende week productie gereed kan zijn om het tekort dat er
beslist aankomt op te vangen.
Het is geen gebakken lucht verhaal: u kunt zien wat we doen op coronacover.com

