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Van de bestuurstafel 

Onze gepensioneerdenvereniging bestaat volgend jaar, 2018, 40 jaar! 

Je zou het niet zeggen maar in 2014 mochten we allemaal het prachtige boek 
“Overschakelen” ontvangen ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan in 2013. 

De tijd vliegt want komend jaar vieren we alweer het volgende lustrum van 

onze vereniging. 

Het bestuur heeft reeds wat in het achterhoofd om dit niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. Maar waarom ook niet onze leden mee laten denken. Wij nodigen u 

dus uit om uw ideeën aan ons kenbaar te maken. Wellicht wordt uw idee dan 

uitgevoerd. Het moet natuurlijk wel binnen de grenzen van onze (financiële) 
mogelijkheden liggen. (Dus met z’n allen een week naar Bali of iets dergelijks 

zit er niet in). 

U kunt uw voorstellen sturen aan onze secretaris, Jan Rebel. Zijn adres en 

telefoonnummer  vindt u op de gebruikelijke plaats achter in dit bulletin. 

 

Namens het bestuur, 

Wim Gooiker 

 
 

Agenda 

Kerstbijeenkomst: maandag 18 december 2017 
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Van de redactietafel 

De cijferfetisjisten onder u zullen er halsreikend naar uitgekeken hebben: 
nummer 33-3 van ons informatiebulletin is een feit! De kans dat nummer 44-4 

ooit het licht zal zien is twijfelachtig, maar wie weet. 

We hebben de zomer weer achter de rug en na de orkanen in de Caraïben 

hadden we hier ook onze eigen code herfst-oranje. 
De meeste activiteiten zijn weer begonnen en ik hoop van harte dat u daaraan 

deel kunt blijven nemen. Dankzij een goede tip heb ik dit bulletin niet zelf vol 

hoeven schrijven. Bij het artikel over de ontwikkeling van optische transmissie 
bij Philps vindt u een link naar het 

gedenkboek bij gelegenheid van het 80-

jarig jubileum van het NatLab. Voor wie 

affiniteit heeft met research en ont-
wikkeling een heerlijk boek om in te 

snuffelen. 

Daarnaast speelt gezondheid een grote rol 
in dit nummer. De ‘R’ is weer in de 

maand. We hoeven niet meer aan de 

levertraan, maar enige voorzorg is toch 
wel op zijn plaats. Veel leesplezier en, ik blijf het zeggen, tips, suggesties en 

bijdragen zijn meer dan welkom! 

En vergeet niet de datum van de kerstbijeenkomst alvast op de kalender te 

zetten! 
 

Herman Goossens 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 13 november 2017  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 
 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden 
van: 

 

Dhr. J. Starreveld  24 januari 2017  Huizen 

Dhr. A. Kuijsten  21 juni 2017  Hilversum 
Dhr. D.J. Guequierre  28 juni 2017  Huizen 

Dhr. M. Uijland  15 augustus 2017 Soest 

 
De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
 

Het bestuur van de VGG.  
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Optische communicatie en de man van het eerste uur 
 

In het vorige nummer stond een artikel over de verandering in de structuur 

van communicatienetwerken. Een belangrijke gebeurtenis in deze veran-

dering was de introductie van communicatie via glasvezel. Ook binnen 
Philips is daar veel werk voor verzet. 

Wij werden gewezen op een artikel over de rol van Koen Mouthaan in deze. 

Het geeft een leuk beeld van hoe zulke processen verliepen binnen Philips. 
Het artikel is van de hand van Engel Roza, onderzoeker bij het NatLab.  

 

Herman Goossens 

 

Koen Mouthaan  

In het najaar van 1970 woonde een jonge onderzoeker van het NatLab een 

conferentie bij in Londen. Het thema was Trunk Telecommunications by 

Guided Waves. De voordrachten hadden betrekking op microgolven, golf-
pijpen, straalzenders en wat dies meer zij. Ergens in het programma was een 

wat ondergeschoven sessie opgenomen voor liefhebbers, die kennis wilden 

nemen van nieuwe speculatieve mogelijkheden. Uit enige nieuwsgierigheid 

besloot de jonge wetenschapper te gaan luisteren. Hij hoorde daar dat de firma 
Corning Glass Works glasvezels had kunnen produceren, die voor nabij 

infrarood licht (0.8 µm golflengte) een optische demping hadden van minder 

dan 20 dB/km.  Dat was ongekend zuiver, want tot op dat moment hadden 
glasvezels een optische demping van duizenden dB/km. Belangwekkend was 

de reden waarom dit resultaat op een microgolfconferentie werd ingebracht. 

Dat had te maken met een studie (Dielectric-fibre surface waveguides for 
optical frequencies, Proceedings IEE, July 1966), gepubliceerd door K.C. Kao 

en G.A. Hockam van STC (Standard Telephones and Cables, Harlow, 

England), die aangetoond hadden dat er eigenlijk geen fundamentele 

ondergrens bestond voor optische demping in glas en die daarbij de conclusie 
hadden getrokken dat, als de glasvezeldemping zou kunnen worden 

teruggebracht tot ca 20 dB/km, glasvezels zouden kunnen concurreren met 

coaxiale kabels als transmissiemedium, indien geschikte optische zenders en 
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ontvangers zouden kunnen worden gerealiseerd. Ikzelf werkte in die tijd aan 

digitale transmissie via coaxiale kabels en bereikte aardige resultaten met 

bitrates van 560 Mbit/s, die ik kon demonstreren met een kabel van 1.5 km 
lengte die ons door de NKF (Nederlandse Kabel Fabrieken) geschonken was. 

Die had, op twee haspels in de kelder van WY een plaatsje gekregen. 

Toen Koen Mouthaan - dat is de naam van de jonge onderzoeker -, met wie ik 
sinds onze studie aan de Technische Universiteit Delft bevriend was, mij iets 

over deze glasvezels vertelde, maakte ik mij totaal geen zorgen. Er was immers 

een hele lange weg te gaan. Er was vooralsnog totaal geen zicht op de 

realiseerbaarheid van vaste stof lasers bij kamertemperatuur die nodig zouden 
zijn als optische zenders. En de transmissiesnelheden waarmee ik werkte, lagen 

volstrekt buiten bereik, want de bandbreedte van die glasvezels was maar zeer 

beperkt, omdat er geen sprake van kon zijn dat men licht echt als draaggolf zou 
kunnen gebruiken. Eigenlijk kwam het moduleren van een lichtbron neer op 

het aan- en uitzetten van een ruisbron.  De intensiteit van het licht zou men 

kunnen moduleren, dat wel. Maar dat betekende een transmissie via interne 

reflecties binnen de glasvezelkern en dat is heel wat anders dan een 
gemoduleerde draaggolf op de frequentie van het licht. Nee, ook de 

bandbreedte van de glasvezel was een serieus probleem, omdat een smalle 

lichtpuls, die zich door interne reflecties in de vezel moet voorplanten, vele 
lichtpaden kent met allemaal verschillende lengten, waardoor een smalle puls 

aan het ene eind van de vezel aan de andere kant zeer sterk uitgesmeerd 

tevoorschijn komt. Nu is dat bij coax kabels ook het geval, maar daar is de 
dispersie door egalisatie weg te werken en dat zou bij glasvezels niet kunnen 

wegens de abruptheid van de bandbreedtegrens. Hoe zou je glasvezels ooit in 

het veld kunnen verwerken, omdat er een schier oneindige precisie nodig is om 

glasvezels met de uitlijning van de kernen aan elkaar te lassen? En hoe krijg je 
het licht er in en er uit zonder verlies? Nee, ik maakte mij volstrekt geen 

zorgen. Er zouden decennia over heen gaan voordat transmissie via glasvezels 

zou kunnen concurreren met transmissie via coax kabels.  
Ik had mij niet sterker kunnen vergissen. Koen zaagde, zonder dat ik er erg in 

had, de poten van mijn stoel onder mij door. Teruggekomen van de conferentie 

deelde hij zijn groepsleider (Jan Gieles, groep Wideband Communications) 
mee, dat hij aan glasvezelcommunicatie ging werken. Koen kennende, zal het 

echt zo gegaan zijn: hij vroeg het niet, maar hij deelde het mee. Zijn plan werd 

niet onmiddellijk enthousiast ontvangen. De prioriteiten lagen immers bij 

straalzenderverbindingen en de focus was net komen te liggen op systeemwerk 
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in het microgolfgebied, in het verlengde van het eerdere werk aan 

microgolfcomponenten. Waarom gaan werken aan een speculatief onderwerp 

met verre horizon? Maar Koen Mouthaan zette door. Hij had daarbij de wind 
enigszins mee. Dat kwam door een verandering in de mindset van de NatLab 

directie. Het kwam door een besluit van de Raad van Bestuur, in feite van 

Pannenborg, dat het NatLab meer aan systemen moest gaan werken. Samen 
met Rathenau moest Kees Teer dat gestalte geven. Dat had bijvoorbeeld al 

geleid tot wijziging in taakstelling van de groep Gieles en de naamwijziging 

van Microwave Components in Wideband Communications. De ambities van 

Koen Mouthaan vielen bij Kees Teer in goede aarde. Hij kreeg het fiat om aan 
Optische Communicatie te gaan werken. Maar er gebeurde meer: Rob Gossink 

in de Groep Stevels van de sector Vink ging aan glasvezels werken (zie Robs 

eigen bijdrage in Henks website). En de groepen Vlaardingerbroek/later Acket 
en De Nobel/later Koelman van de sector De Haan zetten in op halfgeleider 

lasers, avalanche fotodiodes en device technologie voor glasvezelcom-

municatie. 

En toen ging het snel, heel snel. In het gesprek dat ik met Koen hierover had, 
heb ik mijn verbazing geuit hoe dit nu allemaal kon. Er komt een jonge vent 

van een conferentie terug met een idee om aan een nieuw onderwerp te werken 

en binnen de kortste keren zijn hele groepen aan het werk. Wie had de visie dat 
dit tot een groot resultaat zou leiden dat deze inzet zou rechtvaardigen? Was 

het de overtuigingskracht van een negentwintigjarige jongeman? Was het de 

visie van zijn superieuren die ineens “het licht” zagen? Koen moet bekennen 
dat hij, nu achteraf, mijn verbazing deelt. Hij zei: “Als CTO (Chief Tech-

nology Officer) van de Product Divisie Communicatie Systemen (PD CS), die 

ik later werd, en met de jaren wijs geworden, zou ik niet, zoals de NatLab 

directie deed, op de eenvoudige input van een enthousiaste jonge man zo 
hebben kunnen handelen”. Koens wens kwam echter precies op het juiste 

moment en op de juiste plaats. Immers, het onderwerp bood enerzijds een 

fraaie mogelijkheid tot samenwerking tussen alle sectoren/disciplines van het 
NatLab en anderzijds tot samenwerking met hoofdindustriegroepen. Het paste 

helemaal bij de opdracht die de NatLab directie van Pannenborg had 

meegekregen. En ja, ook de hoofdindustriegroep, in dit geval PTI 
(hoofdindustriegroep Philips Telecommunications Industries) gaf vanaf het 

eerste moment steun, niet alleen bij monde, maar ook, op aandrang van Teer, 

met personele invulling. Zo werd de pas afgestudeerde Loek Engel door PTI 

aangenomen en in de groep Gieles gedetacheerd. 
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De eerste metingen aan glasvezels konden in 1971 plaatsvinden aan een 

monomode (!) glasvezel, getrokken door dr. Papanikolau in het laboratorium 

van de Hoofd Toeleverings Groep Glas in Eindhoven (Rob Gossink had Koen 
in contact gebracht met Papanikolau, die uit eerder werk nog een 

vezeltrekmachine had staan). In 1972, werd ook de groep H. Lydtin van PFA 

bij de activiteit betrokken. Zij zetten met succes hun Plasma Chemical Vapor 
Deposition (PCVD) proces in voor het maken van hardglas vezels (Rob 

Gossink werkte met “zacht” glas). Het PCVD proces bleek bij uitstek geschikt 

voor het maken van glasvezels met speciale profielen van de brekingsindex in 

de kern van de vezels. Daarmee kon de glasvezel zelffocusserend worden 
gemaakt, waarmee de pulsdispersie kon worden teruggedrongen en daarmee de 

bandbreedte van de glasvezel aanzienlijk kon worden vergroot. Avalanche 

diodes, oorspronkelijk ontwikkeld voor het opwekken van microgolven, bleken 
uitstekend geschikt te zijn als gevoelige lichtdetectoren. Als er nu ook nog een 

geschikte lichtbron beschikbaar zou zijn, zouden bijna alle randvoorwaarden 

vervuld zijn om voorgoed de coaxiale kabel als transmissiemedium te 

verdringen. Die doorbraak kwam in 1974 toen de groep Acket een continu op 
kamertemperatuur werkende GaAs laser kon demonstreren.  

Toen was het snel gebeurd met mijn coax werk. De coax transmissiemiddelen, 

zoals die bij PTI werden ontwikkeld en waaraan ik mijn bijdragen leverde, 
pasten naadloos bij digitale transmissie via glasvezels. Dat gold met name voor 

het net gereedgekomen 140 Mbit/s transmissiesysteem voor coax kabels met 

lijnrepeaters. In het verlengde van de inmiddels al enige jaren lopende 
coördinatie tussen Research en betrokken Hoofdindustriegroepen, werd in 

1975 een taakgroep opgericht die vorm moest geven aan een in-house pilot 

project voor optische transmissie van 140 Mbit/s dat gerealiseerd moest 

worden in het Projectencentrum Geldrop. Koen was projectleider. Het project 
kwam op 15 maart 1979 gereed. Het bestond uit 96 km glasvezelkabel op 

haspels van 1 km kabel met 6 glasvezels elk, met een repeaterafstand van 8 

km. Op 6 oktober 1980 kreeg dit project een vervolg in een proefsysteem met 
de Nederlandse PTT met grondkabels over 14 km tussen Eindhoven en 

Helmond met een repeaterafstand van 9 km. 

Een cruciaal aspect dat niet onvermeld mag blijven is het volgende. Een 
glasvezel trekken uit het glas van Lydtin is één ding, maar een kabel maken is 

nog wat anders. Daarvoor ontbrak binnen de Research elke expertise. Philips 

beschikte echter over dochter Felten & Guilleaume (F&G) in Keulen. En voor 

eventuele proefprojecten was Duitsland, voor wat betreft beschikbaarheid van 
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overheidsmiddelen, wellicht ideaal. Deze overweging had geleid tot een 

betrokkenheid van F&G in de samenwerking tussen Research en Hoofd 

Industrie Groepen. Philips leverde de glasvezels via de Hoofd Toeleverings 
Groep Glas (ook interne leverancier van glas voor Licht en voor TV buizen) en 

F&G zorgde voor de verkabeling. 

Ja, Koen had inderdaad de poten onder mijn stoel doorgezaagd. Het had geen 
zin om aan coaxtransmissie verder te werken. Ik kon mij troosten met de 

gedachte dat een essentieel onderdeel van de 140 Mbit/s repeaters, voor coax 

en voor glas, gebaseerd was op klokopwekking via Phase Locked Loops zoals 

dat door PTI van mij was overgenomen. Freek Valster had in de gaten dat het 
coax tijdperk voorbij was en vroeg mij of ik aan optische systemen wilde gaan 

werken in de groep Wideband Communications, die inmiddels geleid werd 

door Han van Heuven. Dit in aanvulling van het mooie werk dat aan optische 
componenten en deelsystemen werd gedaan door mannen als Djan Khoe, Bram 

van der Grijp, Bertus Meuleman en Ton Nicia. Maar het grote werk was al 

gedaan. Het was overgedragen aan PTI. Wel konden wij daarna bijdragen 

leveren aan projecten die tot doel hadden de glasvezel tot in het huis te 
brengen. Zowel de Nederlandse als de Duitse PTT hadden zo’n project. Deze 

projecten, DIVAC en BIGFON, konden weliswaar technisch worden 

gerealiseerd, maar waren niet levensvatbaar wegens de hoge abonneekosten die 
daarmee gepaard gingen. Ook hier een schrale troost voor tot de 

trunktransmissie dat een hoge vlucht kreeg.mij: in beide systemen werd de 

door mij, samen met Jan van Thuijl, ontwikkelde digitale (1-bits) codec van het 
TV signaal overgenomen. DIVAC en BIGFON kwamen dertig jaar te vroeg. 

Dit in tegenstelling  

PTI, dat al een goede reputatie had op coax gebied, verwierf zich een mooie 

positie in optische transmissie. Maar PTI had te lijden onder de bescherming 
van de nationale telecommunicatieindustrie door de overheden in de grote 

Europese landen, waardoor concurrentie werd belemmerd. Philips heeft 

uiteindelijk al haar telecommunicatie activiteiten verkocht. Koen Mouthaan 
verliet Philips als CTO van de Product Divisie Communication Systems. 

Djan Khoe werd hoogleraar Electro-Optical Communication aan de 

Technische Hogeschool Eindhoven (later opgevolgd door Ton Koonen, een 
van de eerste medewerkers in het Geldropproject). Enige jaren geleden heeft 

Djan mij een keer uitgenodigd om eens te komen kijken. Hij liet mij toen zien 

dat onze droom van daadwerkelijke transmissie met licht als draaggolf, de z.g. 
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monomode transmissie, werkelijkheid is geworden. Geen 8 km afstand tussen 

repeaters, maar honderden km afstand tussen zender en ontvanger en schier 

oneindige bandbreedte. Ik las op Wikipedia dat Bell er in 2009 in is geslaagd 
om 15.5 Tbit/s (terabit!) over te brengen via een enkele vezel van 7000 km 

lengte. Kao kreeg in 2009 de Nobelprijs voor Natuurkunde. 

Er is heel veel meer over Optische Communicatie te zeggen. Dit verhaal is 
mijn persoonlijke impressie, mede tot stand gekomen door een lang gesprek 

met Koen Mouthaan. Het Philips succes in Optische Communicatie mag op 

conto worden geschreven van zijn initiatief, zijn deskundigheid en zijn door-

zettingsvermogen. Voor aanvullende informatie verwijs ik naar geschied-
schrijving, die terug te vinden is in: 
M.J. de Vries, 80 Years of Research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 

(19141994): The Role of the Nat.Lab at Philips, (2002). 

september 2015 

Velen van ons hebben hem meegemaakt als 
directeur PTDSN van 1987 tot 1990. Hij overleed in 

april 2016. 

 

 

 

Het bovengenoemde boek van Marc de Vries is te vinden op: 
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=133311, 

Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de Stirling motor, het troetelkind van Frits 

Philips, waaruit ik u een citaat van directeur de Kruijf niet wil onthouden: 

‘The Stirling engine is very promising, and will always remain so’ 

Herman Goossens 

  

http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=133311
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De “R” is weer in de maand (1) 
 

Van lezen bij te weinig licht krijg je slechte ogen en van ’s avonds laat 

eten word je dik. We hebben het allemaal wel eens gehoord, maar klopt 

het ook? Kennislink dook in de wereld van de medische mythes en zocht 

het uit. Dit keer een verhaal dat iedereen kent: ’s winters moet je je 

warm aankleden, anders word je ziek. 

In de winter naar buiten voor een lekkere wandeling? Prima, maar dan 

kun je niet zonder sjaal, muts en handschoenen; anders word je ziek. 

Een reactie van overbezorgde ouders of zit hier een kern van waarheid 

in? 

“Het is onzin dat je van kou of tocht op zichzelf ziek wordt” vertelt Jan 

Wilschut, viroloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Verkoudheid of 

griep krijg je door een virus dat je van andere mensen krijgt 

aangeproest.” 

Kleine druppeltjes 

Verkoudheidsvirussen (zoals rhinovirussen of coronavirussen) en het 

influenzavirus, dat griep veroorzaakt, zijn in staat om onze luchtwegen 

binnen te dringen. Eenmaal binnen begint de productie van nieuwe 

virusdeeltjes en worden we ziek. Iemand die besmet is, heeft daar echter 

niet alleen zelf last van. Hij of zij gaat ook kleine druppeltjes met 

virusdeeltjes (aerosolen) uitniezen of hoesten. Deze kleine druppeltjes 

komen terecht in de lucht en kunnen zo in de luchtwegen van andere 

mensen terecht komen. Die gezonde mensen kunnen dan ook ziek 

worden, gaan op hun beurt virusdeeltjes uitniezen en op die manier 

verspreidt het virus zich steeds verder. 

Naar de manier waarop verkoudsvirussen en het griepvrius te werk gaan 

is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en we weten dus vrij 

precies hoe we ziek worden. Hoe komt het dan dat we nog steeds 

denken dat kou de oorzaak is van verkoudheid en griep? Wilschut 

begrijpt wel waar deze hardnekkige mythe vandaan komt. “In deze tijd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthomyxovirus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aerosol
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van het jaar, als het kouder wordt, zijn er steeds meer mensen die door 

verkoudheid of griep geveld worden. Een link tussen deze ziekten en de 

dalende temperatuur is dan makkelijk gelegd”, zegt hij. 

Ook al is het dus waar dat er in de herfst en winter meer verkoudheid en 

griep voorkomt dan in de zomer, volgens Wilschut heeft dat niet zozeer 

met de kou te maken maar meer met ons eigen gedrag. “In deze periode 

zitten we veel vaker in afgesloten ruimten bij elkaar. Denk maar eens 

aan scholen. In klaslokalen wordt, vanwege de kou, nu veel minder 

geventileerd dan in de zomer. Wanneer mensen dicht op elkaar zitten, in 

een slecht geventileerde ruimte, is de kans dat virussen worden 

overgedragen veel groter.” Kinderen raken op school makkelijk besmet, 

nemen het virus mee naar huis, en zo worden steeds meer mensen ziek. 

Verminderde weerstand 

Virussen zijn dus de boosdoeners waar je ziek van wordt, maar toch is 

kou niet helemaal onschuldig. Iemand die het koud heeft is namelijk 

vatbaarder voor een infectie dan iemand die uit voorzorg een warme trui 

heeft aangetrokken. Daar zijn volgens Wilschut twee redenen voor. De 

eerste is vrij logisch. “Wie bij kou slecht gekleed gaat, heeft over het 

algemeen een wat verminderde weerstand omdat het lichaam alle zeilen 

bij moet zetten om warm te blijven”, legt Wilschut uit. 

De tweede verklaring zit iets ingewikkelder in elkaar. Wilschut: “In de 

luchtwegen, waar ziekmakende virussen binnendringen, liggen 
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bloedvaten. Als je het koud hebt, vernauwen deze bloedvaten zich,. 

Daardoor is de toevoer van lymfocyten, een speciaal soort afweercellen, 

naar de luchtwegen verminderd en hebben virussen dus meer 

gelegenheid om zich te vermenigvuldigen.” 

Oergezond 

Dat niet iedereen last heeft van kou, ziet Wilschut dagelijks. “Iedere 

ochtend rijd ik van het platteland van Groningen naar de stad. En iedere 

ochtend zie ik dan een man precies dezelfde route afleggen. Hij fietst 

altijd, heeft nooit een jas aan en rijdt als het vriest gewoon in zijn 

hemdsmouwen naar het werk. Lijkt vreemd, maar volgens mij is hij 

oergezond.” 

Kunnen we daar een voorbeeld aan nemen en voortaan allemaal zonder 

jas naar buiten, zelfs bij regen, wind of sneeuw? Het kan wel, maar 

Wilschut zou iedereen toch adviseren om zich in dit jaargetijde warm 

aan te kleden. “Dat is voor jezelf wel zo prettig en bovendien hoeft het 

lichaam dat niet zo hard te werken om warm te blijven”, zegt hij. 

Bron:  Elles Lalieu,  kennislink.nl 

 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lymfocyt
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De “R” is weer in de maand (2) 
 
Elk jaar laait in het najaar de discussie weer op: Gaan we dit jaar een griepprik 

halen. Ik kan het me nog herinneren uit de jaren ’70, dat we in lange rijen in 

het bedrijfsrestaurant in BC stonden om ons te laten vaccineren. Ik deed een 
paar keer mee, maar of ik wel of geen griep kreeg leek weinig te maken te 

hebben met de vaccinatie, en ben ik er mee gestopt. 

Sinds een paar jaar behoor ik tot ‘een risicogroep’ krijg ik jaarlijks een uitno-
diging om bij de huisarts langs te gaan voor een vergelijkbaar ceremonieel. Ik 

ben nog steeds niet geweest, maar de vraag dringt zich telkens weer op. 

In Trouw las ik een artikel dat me wel aansprak. 

Herman Goossens 

 

Waarom we moeten stoppen met de griepprik 
 

Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om 

ermee te stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde. 
 

Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze 

vaccinatie wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het ministerie van 

financiën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de 'ombuigingslijst 
2017' van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet 

terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich 

onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over griepvac-
cinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij 

aan instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van 

medewerking van huisartsen. De kritiek verstomde. 
Griepvaccinatie is een schoolvoorbeeld van medisch handelen dat blijft voort-

bestaan door conflicterende belangen die bewust of onbewust van invloed zijn. 

Artsen en wetenschappers met conflicterende belangen beslissen mee over 

griepvaccinatie in de Gezondheidsraad. 

Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder 

medici berust.  

Het antwoord luidt: op conflicterende belangen. 
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Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk zijn, zoals het Tijdschrift voor 

Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin, wijzen griepvac-

cinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten 
bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit 

beslissen over volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die 

infectieproblematiek uitsluitend benaderen vanuit de optiek van vaccineren. 
 

Ondersterfte 

Vaccinatievoorstanders beweren dat er 

jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze 
baseren dat louter op landelijke 

oversterfte als er influenza heerst. Maar 

er zijn ook jaren met ondersterfte. Die 
jaren worden genegeerd en de oversterfte 

wordt zonder begin van bewijs toege-

schreven aan griep. In werkelijkheid 

weten we niet bij benadering hoeveel 
mensen aan griep overlijden. Die 

bewering van mij bracht NRC.Next ertoe 

om een factcheck te doen. Resultaat: 
grotendeels waar. Slechts een fractie van 2000 mensen over-lijdt aan influenza, 

maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook 

overleden mensen gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om 
gaat. 

Ruim veertig jaar lang vindt griepvaccinatie nu plaats zonder proefonder-

vindelijk bewijs. Influenzavaccinatie is een vorm van primaire preventie, 

oftewel medische behandeling, louter uit voorzorg. Bewezen effectiviteit is 
daarbij een onverbiddelijke eis. Vaccinatie zonder bewezen nut voldoet niet 

aan basale voorwaarden van primaire preventie en vormt een risico voor de 

volksgezondheid. 

Het vereiste onderzoek naar het nut van griepvaccinatie is eenvoudig 

uitvoerbaar, duurt slechts negen maanden en kost maar een fractie van het 

bedrag dat we jaarlijks aan griepvaccinaties uitgeven. 

Waarom is dat onderzoek nog nooit gedaan? Vaccinproducenten zullen 

financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie 

nuttig is. Een miljardenvoordeel, want overheden zullen veel meer mensen 
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laten inenten. Toch hebben vaccinproducenten dat onderzoek nooit gedaan. 

Die constatering spreekt boekdelen. Producenten weten dat ze met onderzoek 

hun huidige miljardenomzet in de waagschaal stellen. 

Concluderend moeten we griepvaccinaties afschaffen. Dat mede op grond van 

een rapport van de Gezondheidsraad uit 2013 dat glasheldere criteria geeft 

voor opname van vaccinaties in een publiek programma. De griepinentingen 
voldoen daar van geen kant aan. Met name niet aan de vereiste effectiviteit en 

doelmatigheid van vaccinaties. Op grond van dat rapport kan de griepprik 

afgeschaft worden. 

Bron: Hans van der Linde; Trouw, 3 augustus 2017 

 
naschrift 

Of u wel of geen griepprik laat zetten is in de eerste plaats een kwestie die u 

met uw huisarts moet bespreken. De kritiek in bovenstaand artikel is vooral 

gericht op de vanzelfsprekendheid waarmee we het vaccinatiecircuit worden 
ingeloodst, want het is de vraag of ook hier geldt: ‘baat het niet, schaden doet 

het ook niet’.  

Herman Goossens 
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Overstappen zorgverzekering 
 

Of het nu gaat om energielevering, televisie, telefoon en internet, 

hypotheken of verzekeringen, alles is tegenwoordig onderhevig aan 

marktwerking. De concurrentie moet zijn werk doen om de kosten maar 

zo laag mogelijk houden. Nu hoef je daar natuurlijk niet aan mee te 

doen; als je tevreden bent over de geleverde diensten doe je er gewoon 

niet aan mee en laat je alles bij het oude. Wel zo rustig. 

Toch kan het financieel veel uitmaken bij wie je de diensten afneemt. 

Maar hoe kom je daar nu achter. Het internet helpt ons daarbij een 

handje en met behulp van onafhankelijke vergelijkers kun je vrij 

eenvoudig ontdekken wat andere aanbieders voor hun diensten vragen. 

Ikzelf doe dat via de Vereniging Eigen Huis al jaren bij de keuze van 

energieleverancier en tot mijn verbazing levert dat iedere keer weer 

voordeel op zonder dat ik daar noemenswaardige moeite voor hoef te 

doen. Ik ken ook gevallen waarbij een leverancier, geconfronteerd met 

de verschillen, ineens met een ander tarief voor de dag kwam! 

Het is heel lastig om aanbiedingen onderling te vergelijken. Een 

organisatie die veel moeite doet om daarbij te helpen is de 

Consumentenbond. Zij helpen niet alleen bij energiecontracten, maar 

ook bij de keuze van een zorgverzekeringscontract. 

Aan het eind van het jaar komen de zorgkosten weer in beeld. We zijn 

inmiddels al gewaarschuwd dat het eigen risico en de premie omhoog 

gaan volgend jaar. Laten we alles bij het oude, passen we het contract 

aan of gaan we op zoek naar een andere verzekeraar. Op de site van de 

Consumentenbond vindt u veel informatie en hulpmiddelen om grip te 

krijgen op de materie. De onderstaande tekst is ontleend aan deze 

website, maar is slechts een deel van de informatie die er te vinden is.  

 

Herman Goossens 
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Waarom overstappen zorgverzekering? 

 

Overstappen kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of 

het voor jou loont om over te stappen? De 2 belangrijkste redenen om 

over te stappen: 

1. als een andere zorgverzekering qua dekking en voorwaarden beter 

aansluit bij je wensen 

2. als een andere zorgverzekering goedkoper is.  

Enkele tips hierbij: 

 Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Wat voor jou de 

goedkoopste en beste zorgverzekering is, hangt af van je persoonlijke 

situatie. Het is daarom slim om zorgverzekeringen te vergelijken aan 

de hand van je dekkingswensen. Welke zorgkosten ga je 

zeker/misschien maken? 

 Vergelijken kost tijd. Jaarlijks zijn vanaf 12 november alle nieuwe 

polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. 

 Sommige zorgverzekeraars bieden cadeaus of kortingen aan bij hun 

zorgverzekering. Bereken altijd goed of dit voor jou voordelig 

uitpakt. Over het algemeen kan gesteld worden dat je een cadeau 

uiteindelijk zelf betaalt via de premie voor de zorgverzekering. 

 Bekijk de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Denk aan 

wachttijden voordat je voor vergoeding in aanmerking komt, of 

vergoedingen die alleen voor bepaalde patiënten gelden. Ga ook na of 

de verzekeraar contracten heeft afgesloten met bepaalde 

zorgverleners waar je aan vastzit. 

 Bekijk of je de premie voor de verzekering per jaar kunt betalen. Je 

bespaart dan al snel 3%, of €30 per €1000. 

 

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering? 

De uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering is 31 

december. De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe 

zorgverzekering is 31 januari, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt 
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stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende 

kracht in. 

Het is belangrijk op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je 

onverzekerd bent, loop je het risico een fikse boete via het Zorginstituut 

Nederland (voorheen het CVZ) te ontvangen. Maar het is nog beter als 

je voor eind december de nieuwe polis afsluit, in verband met de 

medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.  

 

Tussentijds overstappen zorgverzekering 

De deadline van 1 februari is verstreken. Misschien vraag jij je nog af: 

kan ik nu nog overstappen van zorgverzekeraar? Je kunt je vaak wel 

tussentijds aanmelden voor een aanvullende zorgpolis. Tussentijds 

overstappen kan bij een basisverzekering alleen als: 

 de verzekeraar de voorwaarden wijzigt; 

 je in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland; 

 je in het buitenland woont maar een Nederlandse belastingplichtige 

bent; 

 je onverzekerd bent maar wel verzekeringsplichtig; 

 je 18 jaar wordt; 

 je als militair uit dienst treedt; 

 je bij een nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluit. 

Voor-uitbetaalde premie krijg je dan terug. 

 

Overstappen tijdens een lopende behandeling 

Als je overstapt van zorgverzekeraar tijdens een lopende behandeling in 

het ziekenhuis of de ggz, dan gelden de polisvoorwaarden van de 

verzekeraar waar je verzekerd was bij aanvang van de diagnose-

behandelcombinatie (dbc). Wordt je dbc dus in 2017 geopend en stap je 

per 2018 over op een andere zorgverzekeraar terwijl je dbc nog open 

staat, dan wordt het eigen risico van 2017 aangesproken. Eventuele 

vervolg-dbc's die in 2018 worden geopend, vallen onder de voorwaarden 

en het eigen risico van de zorgverzekeraar in 2018. 

 
  

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering
https://www.consumentenbond.nl/zorgkosten/dbc-systeem-voor-kosten-van-ziekenhuiszorg
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Computertips 

Creator-update van Windows 10 

Velen van u zullen inmiddels de overgang naar Windows 10 gemaakt hebben. 

Als alles goed gaat wordt uw systeem regelmatig up-to-date gehouden door 
Microsoft en is de grote voorjaars-update ‘Creator’ op uw syteem geïn-

stalleerd. Ik heb echter gemerkt dat er ook wel eens iets fout gaat. Bij het 

zoeken naar updates wordt steeds gemeld dat mijn systeem up-to-date is; pas 
bij een poging om de Creator-update handmatig te installeren bleek dat er een 

kink in de kabel zit die ik nog niet opgelost heb. 

Voor dat in oktober de uitrol van de najaars-update begint is het verstandig om 
even te controleren of uw systeem bijgewerkt is. U doet dat door met de app 

Instellingen / System / Info de actuele versie van Windows 10 te controleren. 

Na de installatie van de Creator-update is deze 1703. 

  

Als u nog werkt met versie 1607, zoals ik, is het aan te raden actie te onder-

nemen, U kunt hulp krijgen bij Seniorweb of een PC helpdesk. 
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Reading mode in de internet browser 

In Edge, de browser die met Windows 10 meekwam, werd de reading mode geïntro-

duceerd: een manier om informatie op het internet te kunnen lezen en gebruiken 

zonder alle hinderlijke afleiders die op webpagina’s plegen te staan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Door te klikken op het symbool in de adres-balk schakelt u de mode in en uit. 

Inmiddels hebben ook andere browsers als Firefox deze feature. 

Herman Goossens  
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Boekbespreking 
 

Titel: Neem een geit 

Auteur: Claudia de Breij 

Uitgever: Lebowski Publishers, 2015 
ISBN: 9789048826209 

Aantal pagina’s: 208 

Toen Claudia de Breij, bekend van o.a. de 
oudejaarsconferance van vorig jaar en zomergasten, 

veertig jaar werd vroeg ze zich af wat ze verder van het 

leven te verwachten had. Die fase zullen we allemaal 

meegemaakt hebben. Ze nam de raad van de inmiddels 
overleden levensfilisoof René Gude ter harte om vooral 

bij anderen te rade te gaan en ging, met haar 

levenspartner Jessica Geel, op bezoek bij een reeks 
oudere Bekende Nederlanders, onder wie Anne-Wil 

Blankers, Hanneke Groenteman Paul van Vliet en Nico 

ter Linden. 

Het resultaat is een prettig leesbaar boek over 

bijna alles wat het leven mooi, leuk, moeilijk, 
spannend maar vooral de moeite waard maakt. 

Waar de merkwaardige titel vandaan komt ga ik u 

niet verklappen. Daarvoor zult het boek moeten 
lezen. 

 

 
   Herman Goossens 
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Tot besluit 
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De sociëteit 
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum. 
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht 
voor een praatje met oud-collega’s, voor 

een drankje, een spelletje kaart, sjoelen, 
schaken, bridgen etc. tel. 6855471 
 
Bridge (wo-middag) 
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Telefoonnummers 
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Hobbyclub (ma-, woensdag) 

Hr. W.G. Kuiper tel. 6854862 
 

Klaverjassen (di-, do-middag) 
Hr. T. van Bokhorst  tel. 6831988 
Hr. A. v.d. Berkt   tel. 0620436889 
 

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag) 
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Koersballen (zaterdag) 

Mw. H.H. Schmitz-Baljeu tel. 5386361 
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