Inhoud: EXTRA NIEUWSBRIEF OMTRENT HET CORONA VIRUS.
We leven in een moeilijke tijd. We houden elkaar goed in de gaten en hopen dat dit alles een spoedig
einde kent. Wel vragen we ons af of de inmiddels “oude tijd” zo maar in ongewijzigde vorm terug
keert of dat er nog lang nawerkingen van dit alles zullen zijn.
Naar aanleiding van een artikel in onze laatste Nieuwsbrief is er veel thuiswerk verricht door Frans
Clarijs. Het handelde hier over de enting die wij allen hebben gehad in juni van ons opleidingsjaar
tegen o.a. t.b.c.
Duidelijker als Frans het aangeeft kan de redactie het niet maken dus is besloten de hele mail met
toevoeging in deze EXTRA nieuwsbrief weer te geven.
Het staat jullie uiteraard vrij om er mee te doen wat je zelf wil.

Bevindingen van een zeer goede vriend van Gijs:
Beste Gijs,
Berichtje heb ik gelezen en ben meteen op onderzoek uitgegaan.
Het blijkt inderdaad het geval te zijn. Verschillende academische ziekenhuizen, waaronder het
Radboud ziekenhuis Nijmegen, zijn bezig om dit middel in te zetten bij hun personeel om zo hun
inmuniteit tegen het corona virus te versterken. Het RIVM wil dit niet aanbevelen, omdat ze anders
een run op dit vaccin verwachten. En daar is onvoldoende voorraad voor.
Hartelijke groet,
Cor
(Noot redactie: Cor van den Berg is een zeer betrouwbare jeugdvriend van Gijs)

Vanaf hier het relaas van Frans:

Hallo Gijs
Eerder wees je in de Nieuwsbrief al op het dat BCG (tbc) vaccin
mogelijk bescherming kan bieden op het coronavirus. In het verleden (juni 1967, milit.pasp.)
hebben wij die vaccinatie gehad. Ik ben daarna de berichtgeving daarover gaan volgen en via
internet
kwam ik erachter dat er momenteel een onderzoek wordt gestart naar de werking van dit
vaccin.
Men zoekt deelnemers voor dit onderzoek en wij behoren tot de categorie ouderen die
hiervoor in aanmerking komt. Ik wil deelnemen aam dit onderzoek omdat ik nog doe werken
en belang erbij heb te weten in welke mate ik beschermd ben door het vaccin.
Ik bedacht mij de mogelijkheid om dit via jou onder de pelotonsleden te verspreiden.
Misschien hebben meerdere mensen hier interesse in.
Lees hieronder de voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen.
Er zit ook een brochure in de bijlage om nog eens verdere lezen wat het onderzoek inhoud.
Ik hoor graag van je,
Vriendelijke groet,
Frans Clarijs

Begin doorgestuurd bericht:
Van: <bcgouderen.aig@radboudumc.nl>
Onderwerp: BCG-corona-ouderen studie
Datum: 17 april 2020 om 16:26:34 CEST
Aan: Undisclosed recipients:;
Beste heer/mevrouw,
Hartelijk bedankt voor uw interesse in deelname aan het BCG-CORONA-OUDEREN onderzoek.
Bijgevoegd vindt u meer informatie over het onderzoek. Lees dit goed door.
Wij willen u erop wijzen dat deelnemers uit de regio’s Gelderland, Brabant en Noord-Limburg door
onderzoekers van het Radboudumc gezien zullen worden.
Inwoners van Utrecht en omstreken kunnen een mail sturen naar CoronaBCG60@umcutrecht.nl.
Komt u uit een andere regio, dan kunt u helaas niet bij ons deelnemen.

Wij zoeken deelnemers die:
•

60 jaar of ouder zijn

•

niet bekend zijn met een afweerstoornis of medicijnen gebruiken die de
afweer onderdrukken (bijvoorbeeld prednison, methotrexaat. Enige uitzondering op dit punt
zijn inhalatiecorticosteroïden, deze mag u wel gebruiken).
•

de afgelopen 24 uur geen koorts hebben gehad

•

momenteel geen actieve infectie hebben (bijvoorbeeld klachten als verkoudheid, hoesten)

•

momenteel of in de afgelopen 2 jaar geen kanker hebben gehad

•

niet meedoen met een ander BCG vaccinatie onderzoek.

N.B. Indien u een BCG vaccinatie in het verleden heeft gehad dan kunt u alsnog meedoen met dit
onderzoek. Het zou kunnen dat een recente BCG vaccinatie meer effect heeft, dus u kunt zich ook in
dat geval inschrijven voor het onderzoek.
U kunt alleen deelnemen als u bovenstaande criteria voldoet. Indien u aan de criteria voldoet
en uzelf na het doornemen van de informatiebrief wilt aanmelden, dan volstaat het om op de link
te klikken en het formulier in te vullen:https://www.radboudumc.nl/bcg-corona-ouderen_1
Indien u niet wilt of kunt deelnemen hoeft u niets te doen.
Na bevestiging van uw deelname via de link nemen wij via e-mail of telefonisch contact met u op om
een datum en tijdstip af te spreken.
Met vriendelijke groet,
Simone Moorlag, arts-onderzoeker
Stijn Donker, onderzoeker BCG-CORONA-ouderen studie
namens het onderzoeksteam

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de
bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan
verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en
verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.
The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this
message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the
message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the
information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is
registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629.

De Redactie wil bijzonder open zijn over de info die binnen komt.
Vandaar deze extra informatie die voor meerderen van ons van groot belang zou
kunnen zijn.
Op de laatste Nieuwsbrief kwamen vele hartverwarmende reacties binnen.
Stuk voor stuk zijn het opstekertjes voor alle leden van onze club en het laat maar
zien dat de contacten die wij onderhouden veel voor onze mensen betekenen.
De redactie is bijzonder trots hier op deze wijze aan mee te mogen werken.

Tot slot kunnen wij al aangeven dat het juni nummer (33) al in een vergevorderd
stadium is.
Onverwacht kregen wij een paar prachtige bijdrages van onze leden Wil Verstraeten,
Jan de Geus en Geert Zinger. Reeds dank daarvoor!!
Vanuit Weert wensen wij jullie allemaal veel gezondheid en nog een prachtige
toekomst in een hopelijk virus-vrije wereld.

De redactie van de Nieuwsbrief voor leden en vrienden
van Marechaussee beroepsopleiding 67-3 is geheel
in handen van ondergetekende.
Dank aan een aantal van onze leden die
researchwerk doen en nieuwe ideeën aandragen.
Kopij voor volgende uitgaves is van harte welkom.
Voor persoonlijke reacties en kopij: Klikken op

Redactie:
Gijs van den Bor
Trancheeweg 25
6002st Weert
0495 452074

Gijsvandenbor49@gmail.com

De verzamelde foto’s van peloton 67 – 3 zijn te vinden op:
http://marechausseesporen.nl/pagina_ber-opleiding_67-3.htm

