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 Das Coronavirus
12 März 2020|Georg Soldner|3558 mal gesehen

Für einen Tierarzt sind Coronaviren etwas Alltägliches, doch nun hat das 
Coronavirus SARS-CoV 2 die Schranke zum Menschen überschritten. Was ist ein 
Virus, wie greift es den Organismus an und wie können wir antworten?

Vertaald in het Nederlands met behulp van DeepL Translator
Voor  een  dierenarts  zijn  coronavirussen  iets  alledaags,  maar  nu  heeft  het
coronavirus SARS-CoV 2 de grens voor de mens overschreden. Wat is een virus,
hoe valt het het organisme aan en hoe kunnen we reageren?

Virussen zijn nauw verbonden met het fysieke van het organisme. Ze komen voort uit de
substantie van het genoom en kunnen net als het genoom de stofwisseling van de cellen
beï�nvloeden, waardoor ze vervreemden van het organisme. Als er een infectie optreedt,
dringen virussen in het organisme door, dan herkent het organisme dat bepaalde cellen
door hen vervreemd zijn en beginnen ze iets anders te doen dan wat door het geheel is
bedoeld. Het begint zich tegen deze cellen te keren om ze te elimineren. Niets anders zijn
de symptomen van de ziekte die nu uitbreekt: het organisme probeert zich te ontdoen
van  de  geï�nfecteerde  cellen  en  dus  van  de  virussen  die  zijn  binnengedrongen,
bijvoorbeeld met hoesten,  koorts,  slijm. Wie sterft  aan een virusinfectie kan dus ook
slachtoffer worden van zijn eigen verdediging, waarvan de regulatie een uitdrukking is
van de individuele "ego-organisatie", de ego-aanwezigheid in het lichaam.

Vervreemding van het lichaam

Hoe meer een persoon zich al in de situatie bevindt dat het fysieke hem vreemd wordt,
hoe vatbaarder hij is voor deze virale ziekte, die nu COVID-19 wordt genoemd. Dit geldt
natuurlijk vooral op gevorderde leeftijd, wanneer de botten krimpen en de spiermassa
afneemt, of bij chronische ziekten.

Coronavirusinfecties zijn bijzonder moeilijk te behandelen bij mensen ouder dan 80 jaar,
mensen met diabetes type II  of  hart-  en vaatziekten.  Hoe minder ik in mijn lichaam
aanwezig  ben,  hoe  minder  het  in  deze  zin  volledig  doordrongen  is  van  mij,  hoe
gemakkelijker  de  infectie  zich  in  het  lichaam  kan  verspreiden  en  hoe  ernstiger  de
gevolgen  kunnen  zijn.  Wat  telt  is  natuurlijk  hoe  iemand  die  nu  positief  getest  is,
behandeld  wordt.  Zo  worden  zieke  mensen  vaak  abrupt  uit  hun  thuisomgeving
verwijderd  en  werden  ze  in  China  in  eerste  instantie  samen met  vele  andere  zieke
mensen  in  passende  geï�mproviseerde  accommodaties  behandeld.  Helaas  heeft  de
conventionele geneeskunde hier geen nuttige medicijnen en geen vaccinaties te bieden.
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Vaak wordt de koorts verlaagd met medicijnen. Wat in ernstige gevallen echter levens
kan  redden  is  ondersteuning  met  zuurstof  en,  indien  nodig,  tijdelijke  mechanische
beademing, waardoor het belangrijk is dat de klinische zorg zich kan concentreren op
ernstigere patie�nten.

Volgens alles wat we hier weten is angst en koortswerende behandeling een therapie die
patie�nten zieker maakt in plaats van gezond. Want wat mensen helpt om met de ziekte
om te gaan, is alles wat hen helpt om beter door te dringen en hun eigen lichaam op te
warmen, om zich er thuis te kunnen voelen. In dit opzicht is het niet verwonderlijk dat
de ziekte nauwelijks gevaarlijk is voor kinderen. Dit geldt ook tot de leeftijd van 50 jaar,
waar het verloop van de ziekte meestal overeenkomt met dat van een normale griep.
Hoesten, rhinitis en vermoeidheid zijn de typische vroege symptomen. Bovendien kan
longontsteking een gevaarlijk aspect van de ziekte zijn,  dat in eerste instantie vooral
door een hogere ademhalingsfrequentie wordt herkend.

Relatie met de zon

Het virus heeft nu vanuit medisch oogpunt bijzonder negatieve eigenschappen. Het kan
heel lang duren voordat het organisme wakker wordt en merkt dat er een buitenlandse
gast aan boord is die schade dreigt te veroorzaken. Er is een ziektegeval bekend waarbij
de ziekte pas  27 dagen na de besmetting is  uitgebroken.  Gemiddeld is  deze periode
echter  5  dagen,  en na 12,5  dagen is  95  procent  van alle  gevallen duidelijk.  Daarom
worden de getroffenen voor een lange periode van twee weken in quarantaine geplaatst.
Dit virus is ook besmettelijker dan een normaal griepvirus. Gemiddeld zijn 1,3 mensen
besmet met dit virus, terwijl het coronavirus meer kans heeft om 3 mensen te besmetten
(voor een zeer besmettelijke ziekte zoals mazelen of kinkhoest is dit cijfer 12 tot 18). De
besmettingsgraad is dus hoger dan bij griep en tegelijkertijd wordt het later zichtbaar.
Deze kenmerken samen, die een epidemische verspreiding in de hand werken, maken
artsen wereldwijd nerveus.

De relatie met de dierenwereld

Er  ontstaat  echter  e9e9n  grote  puzzel:  waar  komen  deze  schijnbaar  nieuwe  virussen
vandaan en waarom hebben ze zich ontwikkeld? Interessant genoeg zijn veel van de
virussen afkomstig  van dieren.  Het coronavirus  komt waarschijnlijk  van de Javaanse
vleermuis. Waarom worden virussen uit het dierenrijk dan gevaarlijk voor de mens? We
brengen op dit moment onnoemelijk veel dierenleed met zich mee: Massaal slachten en
experimenteren met proefdieren veroorzaakt pijn die het dierenrijk machteloos maakt. 
Kan dit lijden leiden tot gevolgen die virussen die inheems zijn in het dierlijke organisme
veranderen? We zijn gewend om alleen naar het fysieke niveau te kijken en het meestal
gescheiden te zien van het mentale niveau. Onderzoek naar de darmflora, het micro-
organisme, dat niet alleen bacterie�n maar ook virussen bevat, bewijst het tegendeel. Dit
roept niet alleen de microbiologische vraag op naar de oorsprong van het virus, maar
ook de morele vraag hoe om te gaan met de dierenwereld. Rudolf Steiner wees meer dan
100 jaar geleden op deze connecties. Vandaag de dag is het aan ons om deze relaties te
onderzoeken en diepere vragen te stellen naast de wetenschappelijke analyse.
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Wat kunnen we doen?

Er  zijn  nu  een  aantal  maatregelen  in  het  persoonlijke  gedrag  die  het  organisme
ondersteunen bij het omgaan met de ziekte. Dit zijn onder andere het onthouden van
alcohol, gematigd suikergebruik en het handhaven van een levensritme met voldoende
slaap en een actieve relatie met de zon. Wat ons immuunsysteem vaak te lijden heeft, is
een gebrek aan zonlicht, een tekort dat het ernstigst is in de maand maart. Gezien over
het jaar, daalt het hoogste sterftecijfer in onze breedtegraden dus eind maart. Dit heeft
te maken met het gebrek aan zonlicht tijdens de wintermaanden en herinnert ons eraan
dat  het  uiterst  de  moeite  waard  is  om elke  dag en  in  de  winter,  indien  mogelijk  's
middags,  naar  buiten  te  gaan en zo  een verbinding te  maken met  de  periferie,  heel
elementair met de kosmos. Bij de oprichting van de antroposofische geneeskunde, nog
voor de ontdekking van vitamine D, gebruikte Rudolf Steiner tuberculose als voorbeeld
om dit in detail te verklaren. Voor het immuunsysteem geldt dat vitamine D-tabletten
slechts in beperkte mate de absorptie van zonlicht kunnen vervangen. Potentie� le fosfor
en  dienovereenkomstig  versterkt  meteorietijzer  in  de  ochtend  kan  ook  het
immuunsysteem  ondersteunen  als  lichte  stoffen.  Voor  degenen  die  ouder  zijn  en  te
maken  kunnen  krijgen  met  hart-  en  vaatziekten,  worden  ook  antroposofische
basisremedies  voor  het  hart-  en  vaatstelsel,  regelmatig  lopen  en  voldoende  slaap
aanbevolen. Wie minder dan zes uur slaapt, is veel vatbaarder voor dergelijke infecties.

Een gezonde -, ademende relatie met de medemens

Als  een  ziekte  zich  voordoet,  wordt  deze  op  dit  moment  gevolgd  door  quarantaine,
hoewel milde gevallen nu thuis kunnen worden behandeld. Het lijkt mij belangrijk dat de
antroposofische geneeskunde tientallen jaren ervaring heeft  met de behandeling van
virale  en  bacterie� le  longontsteking  zonder  antibiotica,  met  antroposofische
geneesmiddelen en externe toepassingen die zeer effectief kunnen zijn. De artsen van de
Medische Sectie hebben een bijbehorend behandelplan uitgewerkt en ter beschikking
gesteld aan internationale medische collega's.

Wat verzwakt de longen? Twee dingen: een gebrek aan relatie met de aarde en de zon,
en  sociale  spanningen.  Het  is  daarom  raadzaam  om  de  eigen  longen,  dit
ademhalingsorgaan, van binnen en buiten te beschermen door te proberen de sociale
spanningen  in  balans  te  brengen.  Naar  mijn  mening  lopen  degenen  die  zich  in
onopgeloste sociale conflicten bevinden, hier steeds meer gevaar. De geneeskunde heeft
het geloof bevorderd dat vaccinaties bescherming kunnen bieden tegen alle infecties. Dit
is een vergissing. Zelfs de griepvaccinatie biedt slechts een beschermingsgraad van 10
tot 30 procent; voorzichtig handen wassen en hygie�ne bij het blazen en hoesten zijn ook
effectief - zonder mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie. Het is dus een belangrijke
stap om dit angstaanjagende beeld van de omgeving en het eigen lichaam te doorbreken
en  zich  af  te  vragen wat  men zelf  kan  doen  om  de  vitaliteit  en  integriteit  ervan te
ondersteunen.
________________________________________
Afbeelding: Fabian Roschka
Dit is voor het eerst verschenen in  Das Goetheanum, 13 maart 2020.


	Das Coronavirus
	Für einen Tierarzt sind Coronaviren etwas Alltägliches, doch nun hat das Coronavirus SARS-CoV 2 die Schranke zum Menschen überschritten. Was ist ein Virus, wie greift es den Organismus an und wie können wir antworten?


