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De Nederlandse overheid – en Mark Rutte benadrukt dat vaak – neemt de wetenschap als uitgangspunt in het
bestrijden van de Corona-epidemie. Jaap van Dissel en Diederik Gommers zijn – samen met zowat alle hoogleraren
virologie het gezicht van die wetenschap geworden. Zij maken lange dagen. Naast hun reguliere werk zitten zij aan bij
zowat alle talkshows en leiden koning en koningin rond op hun instituut. Ook in Duitsland en Zweden zeggen de
regeringen uit te gaan van de wetenschappelijke feiten. Dat lijkt mij zeer zinvol, uitgaan van feiten. Maar waarom is er
dan zo’n verschil in beleid?

Een belangrijke reden is dat de feiten over het Coronavirus niet compleet zijn. Je moet dus interpreteren. Dat moet
altijd als je wetenschap toepast in de praktijk. En die interpretatie kan verschillend zijn. Vandaar dat ze in Zweden nog
gewoon naar een restaurant kunnen gaan of een pilsje drinken op een terras. Overigens was dit ook het in Nederland
gekozen beleid, maar dat is onder druk van buiten aangescherpt tot de huidige ‘intelligent lockdown’.

Vervolgens - en hier komen we weer bij de geneeskunde uit – is niet elke patiënt hetzelfde. Neem een suikerpatiënt van
50 jaar oud. Er zijn richtlijnen, gebaseerd op wetenschappelijke feiten, die voorschrijven hoe die mensen behandeld
moeten worden. Maar artsen moeten ook rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Bij
een 50-jarige suikerpatiënt die ook nog kanker heeft, om maar eens iets extreems te noemen, ga je als arts geen
strenge leefregels opleggen terwijl je dat wel doet als die persoon geen enkele andere ziekte heeft.

Het is goed mogelijk dat de uiteindelijke schade in Zweden qua ziekte en sterfte even groot is als in Nederland, maar
dat de economische schade veel beperkter is. Dat is erg relevant omdat slechte economische omstandigheden – veel
werkloosheid, slecht inkomen – gepaard gaan met veel meer ziekte en overlijden.


