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Wees gerust, die tweede golf komt eraan. Wanneer is niet duidelijk maar hij komt. Kijk alleen maar naar de overvolle
trein richting Zandvoort van afgelopen weekend. Het was mooi weer en de lockdown zou toch al versoepeld worden en
de mondkapjes in het openbaar vervoer waren ook nog niet verplicht. Hij komt. Het kan over een of twee maanden zijn
of pas in de herfst, zoals destijds bij de Spaanse griep. Het kan een flinke golf zijn die gevolgd wordt door een nieuwe
lockdown of telkens kleine golfjes die onrust en angst veroorzaken die op hun beurt weer het afstand houden en het
handenwassen bevorderen. We zijn er nog lang niet en het vaccin ook niet. Bij hiv, de veroorzaker van AIDS is er 40 jaar
na het begin van de AIDS-epidemie nog steeds geen vaccin. Hopelijk is het Coronavirus een minder lastige klant.

In een van de voorbeeld landen – Zuid Korea – was het uitgaanscentrum weer open en dus werd er gefeest. Naar nu
blijkt is een persoon erin geslaagd tot nu toe 69 personen te besmetten. Voor het contactonderzoek moeten een kleine
tweeduizend personen getest worden. Ook in Wuhan worden weer diverse besmettingshaarden ontdekt. Zo zal dit
doorgaan. In Rusland gooit Poetin het land weer open en dat op het moment dat het hoogste aantal aan Corona
overleden patiënten gemeld werd. Daar komt geen tweede golf maar gaat de eerste gewoon door.

Er blijft iets te zeggen voor de Zweedse aanpak: afstand houden, handen wassen, geen bijeenkomsten met grote
groepen mensen, thuis werken indien mogelijk, scholen en sportverenigingen blijven open, evenals de horeca. Anders
Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, vindt dat het gaat volgens verwachting met uitzondering van de ouderen in de
verzorgingshuizen. Hij vindt ook dat het sluiten van grenzen belachelijk is omdat het virus al overal is. Men kiest voor het
laten ontstaan van groepsimmuniteit waardoor de epidemie kan uitdoven. Het lijkt mij een verstandige strategie met
minder economische schade. Bewonderenswaardig vind ik bovendien het vertrouwen dat de Zweden houden in hun
overheid.


