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Gisteren hadden we het over Arie Haan. Niet alleen voetballers, ook werkers in de gezondheidszorg kunnen allerlei
onzin uitkramen, dit keer was het in een talkshow. Een huisarts, aardige man en bekend van de Q-koorts, werd om zijn
mening gevraagd. Hij had immers verstand van epidemieën. Bovendien had hij enkele maanden voor de Corona-crisis
een educatief spel bedacht en gedaan met huisartsen in opleiding om hen te scholen in wat er gebeurt bij een
pandemie. Hij antwoordde zoals altijd wollig. Aan het eind gaf hij nog even de volgende suggestie: waarom geven we
niet van hogerhand alle huisartsen het advies om iedereen, die verdacht wordt van een Corona-infectie, chloroquine te
geven, een antimalariamiddel. Hij had gelezen dat het middel misschien iets zou doen, maar het was niet onderzocht.
Maar ja, alle kleine beetjes zouden kunnen helpen. Mond houden en de onderstaande adviezen lezen!

In de Volkskrant van 2 april staan ze, de adviezen. Onder het kopje ‘opiniedemie’. We hebben velerlei deskundigen zien
passeren op tv. Allemaal hadden ze wel iets te melden. Ook halve deskundigen hebben we veel gezien en gehoord. Het
wordt er niet duidelijker op. Vandaar dat ik hier de adviezen uit de krant overneem. Ze zijn belangrijk omdat ook
adviezen nadelige bijwerkingen hebben.

Heb je iets te melden dat niet-essentieel is: niet doen! Heb je een oplossing die voor jou helpt: niet melden want niet
iedereen heeft baat bij hetzelfde. Heb je een eigen ervaring die slechts zijdelings te maken heeft met de pandemie: hou
het voor je! Ga niet op je stokpaardje zitten, ook al geeft deze crisis je de kans (zie onze huisarts). Wil je provoceren met
een extreem standpunt? Dat is als Corona patiënt niezen in een café, zeer besmettelijk (zie onze voetballer). Denk na
over waarom je je mening wilt geven; help je er anderen mee of vind je het leuk anderen te laten zien dat je een mening
hebt? En tenslotte, het meest belangrijk: WEES BESCHEIDEN. Aan die eigenschap kun je overigens ook de goede
wetenschapper herkennen. Deze mensen weten heel goed dat de waarheid niet altijd glashelder is, dat je de toekomst
maar heel beperkt kunt voorspellen en dat alle modellen maar modellen zijn.


