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Vandaag was ik voor het eerst blij met de aanwezigheid van Ab Osterhaus in een talkshow, ditmaal Op1. Hij was de
afgelopen maanden bijna dagelijks op de buis. Er is geen talkshow die hij niet minstens 10x bezocht heeft. Hij begon
me te irriteren en er was al een onbehaaglijk gevoel bij mij als rest van de geflopte Mexicaanse griepepidemie ten tijde
waarvan hij ook bijna dagelijks te zien was op de buis met zijn waarschuwingen. Maar nu was ik blij toen hij zijn mond
opendeed. Er speelde een vilein glimlachje rond zijn mond, heel mooi in beeld gebracht, toen de spreker, de Meijelse
huisarts Rob Elens, zijn verhaal deed. Deze huisarts begon met te verklaren dat hij goed bij zijn verstand was, maar gaf
tijdens zijn antwoorden toch blijk van het tegendeel. Hij zat erbij als een autoriteit en bemoeide zich ook ongehinderd
met de andere discussies waar hij niet voor was uitgenodigd. Een massieve gestalte met de onderlip vaak over de
bovenlip, buik vooruit en een glas rode wijn bij de hand. Hem was door de inspectie verboden een cocktail van
medicijnen te geven aan patiënten bij wie hij een Corona-infectie had vastgesteld. Die cocktail bestond uit zink,
azithromycine en hydroxychloroquine, het inmiddels alom bekende antimalariamiddel, dat ook enige tijd door Trump
omhelsd was. Hij vond het onterecht. Hij had eerst 12 patiënten naar het ziekenhuis verwezen met Corona: allemaal
overleden. Toen 10 patiënten behandeld met zijn cocktail: allemaal blijven leven. Hij pleitte ook nog voor een groot
onderzoek naar hydroxychloroquine in de eerste lijn en had het NHG hier al voor benaderd. Overigens was het jammer
dat de discussies zich toespitsten op het antimalariamiddel. De andere twee ingrediënten van de cocktail zijn immers
net zo onzinnig.
Ab Osterhaus leverde fijntjes commentaar. Zonder de huisarts te beledigen gaf hij aan dat er wel degelijk onderzoek
was waaruit bleek dat hydroxychloroquine niet werkte tegen het Corona-virus en dat het tegelijkertijd ernstige
bijwerkingen had, dat er in Nederland goede wetgeving bestaat ten aanzien van medicijngebruik, dat het voorschrijven
van hydroxychloroquine off-label was en dat het dus terecht was dat de inspectie ingegrepen had. Elens gaf geen kik.
Hij was inmiddels gestart met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie.


