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Alle cijfers zijn aan het dalen. We zijn er blij mee maar we realiseren ons te weinig dat er nog steeds 1100 personen met
Corona op de ICs liggen, nog steeds een mega inspanning voor het zorgpersoneel. In normale tijden zijn in Nederland
slechts 700 IC bedden bezet. Ons gerustgestelde gevoel strookt ook niet met de grote operaties die niet door kunnen
gaan omdat er voor die operaties geen IC bed beschikbaar is.

Toch is de storm wat gaan liggen, je hoort minder vaak dat er mensen uit je eigen omgeving zijn opgenomen. Naar nu
blijkt is onze regio het zwaarst getroffen in Nederland. Boekel is de zwaarst getroffen plaats, samen met Gemert-Bakel,
Laarbeek, Meijerijstad, Uden en Bernheze. Het Coronasterftecijfer ligt hier vier keer hoger dan gemiddeld. In Gemert-
Bakel zijn 28 mensen gestorven, in Boekel 19. Er zijn 71 mensen uit Gemert-Bakel opgenomen geweest en 30 uit
Boekel. In de eerste week van april overleden in Noord-Brabant in verzorgings- en verpleeghuizen drie keer zoveel
mensen als gewoonlijk in die week.

Persoonlijk mogen wij niet klagen. We hebben zelf een relatief milde vorm van de ziekte gehad, net als een van onze
dochters. Mijn tante Nel lijkt met haar 95 jaar de Corona-infectie te gaan overleven. Zelfs bij de partner van een ex-
collega tekenen zich voorzichtig verbeteringen af: hij kan van beademing in buikligging naar beademing in rugligging,
hij heeft geen koorts meer sinds een aantal dagen en de ontstekingenwaarden dalen. Het stemt dankbaar dat ons tot nu
toe grote verliezen bespaard zijn gebleven.

De premier kondigde zojuist (21.04.20) een kleine versoepeling aan: de scholen gaan weer open en sporten wordt voor
de jeugd weer mogelijk. Een juichend filmpje van een van onze kleinkinderen verscheen snel op onze telefoon. Het blijft
helaas sukkelen voor horeca en kappers. De grijze Coronastrepen zullen nog breder worden en de kapsels ruiger. De
keuze is moeilijk voor onze overheid maar uiteindelijk geldt: voorzichtigheid troef, we moeten niet meer in de situatie
van een paar weken geleden belanden.


