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Vandaag (8 april) stond er een bericht in de krant waar ik van schrok. Nou zijn we de laatste tijd vaker geschrokken, maar
dit ging over hoe we uit de Corona-ellende komen. En dan bedoel ik niet de moeilijke economische toestand maar de
duur van de anderhalvemetersamenleving. Titel van het stuk: Na de lockdown: ‘grootste experiment ooit….’ Ik denk
steeds: in juni of juli is alles wel weer normaal, kunnen we gaan en staan waar we willen, op vakantie naar St Paul de
Vence, naar musea en markten, evenementen en exposities, vierdaagse en voetbalwedstrijden.

Wat gaat er gebeuren? Als de intensive cares en ziekenhuizen minder vol worden, kan onze overheid de maatregelen
versoepelen. Men verwacht dat de scholen dan weer beginnen, de restaurants weer opengaan en de meeste bedrijven
weer functioneren. Maar festivals? Grote feesten? Vliegreizen? Congressen? Dat zijn geen geschikte gelegenheden voor
anderhalve meter. Het virus zal tegen het einde van 2020 niet weg zijn. Zolang het functioneert kunnen mensen besmet
worden en die mensen kunnen ernstig ziek worden zoals we maar al te vaak gezien hebben. Dan zal het waarschijnlijk
niet gaan om overvolle intensive cares, maar er lopen wel veel mensen een risico. Niemand weet op dit moment of de
groepsimmuniteit tegen de herfst al goed genoeg is om de meeste mensen te beschermen. De epidemioloog Bonten:
We staan op het punt het grootste experiment uit te voeren dat we ooit hebben gedaan. Op een gegeven moment
moet je toch de sprong in het diepe wagen. We zullen het midden moeten vinden tussen publieke acceptatie, de
ziektelast binnen de perken houden en de verspreiding van het virus tegengaan. Dat wordt een hele legpuzzel.

Ik vind het spannend hoe deze crisis afloopt. Veel testen – of mensen het gehad hebben – lijkt mij een zinnige optie,
maar een goede test is nog niet in zicht. Wat me trouwens nog wat somberder maakte was een virologe die vertelde dat
het mogelijk is dat mensen die een milde infectie hebben doorgemaakt geen of weinig antilichamen aanmaken. De
consequentie is dat groepsimmuniteit dan vertraagd wordt en dus dat we langer het risico op een besmetting lopen.


