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Foto van “veldhospitaal” Camp Funston, Kansas, met griep patiënten in 1918
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Maatregelen in 1918 tegen de Spaanse Griep 
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Instructies voor preventie van Influenza,
Illustrated Current News, on Oct. 18, 1918.

Maatregelen in 1918 tegen de Spaanse Griep 

Een groep medewerkers van de Canadian Bank of Commerce 
tijdens de Spaanse griepepidemie. 
Mensen dwongen zichzelf om te gaan werken, uit angst hun 
baan te verliezen en om geld te verdienen voor behandeling 
van  zieke familieleden. 
Er was geen universele gezondheidszorg en weinig vakbonden
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1e golf startte in maart en verdween in de zomer van 1918. 
Pandemie piekte gedurende de herfst van 1918, met de meeste doden. 
3e golf vond plaats in het voorjaar van 1919 

De Spaanse Griep kwam in drie golven 

Ongeveer 1/3 van de wereldbevolking (0.6/1.8 miljard) werd geïnfecteerd met 15-50 miljoen doden 
Dit zijn meer doden dan de totale dodental van Wereldoorlog 1.
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Vergelijking mortaliteit van Spaanse griep en van COVID
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De ontdekking van Coronavirussen

Dr. June Almeida (1930-2007) zag in 1960 het eerste coronavirus onder de elektronenmicroscoop 
in het “snot” van een leerling van een kostschool uit Surrey
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De Coronavirus stamboom

CCov = honden (canine) coronavirus
FCoV = katten (feline) coronavirus

SARS =  Severe Acute Respiratory Distress
MERS = Middle East Respiratory Distress

COVID-19 = Coronavirus Disease 2019 
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De (omgekeerde) zoönotische transmissie van SARS-CoV-2 

Pangolin = schubdier 

Ferret = fret
Mink = nerts 



Loeffelholz and Tang Emerging Microbes and Infections March 2020  https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1745095

Ontdekking van nieuwe menselijke Coronavirussen
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De “banale” Coronavirussen vertonen een seizoensgebonden ritme (meer in de winter), 
maar dat zien we (nog?) niet duidelijk bij SARS-CoV-2  



Hoe de SARS-CoVs een cel binnendringen 

ACE-2 = angiotensin converting enzyme- 2: 

Speelt een normale rol in 
- bloeddrukregeling
- ontsteking 

• → personen met hoge bloeddruk zijn extra 
gevoelig voor dit virus 

• → het virus kan een dodelijke ontsteking 
(cytokine storm) veroorzaken

Het blokkeren van de interactie tussen de “spike” 
en ACE2 (bijv via antistoffen) kan het 
binnendringen van het virus verhinderen 

= de basis voor serumtherapie en vaccin 
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Azkur AK,. Allergy. 2020;75:1564–1581.

De virus cyclus
De Coronavirussen hebben RNA 
(geen DNA) als erfelijk materiaal: 

→ ze gebruiken de menselijke cel 
om eiwitten te maken 

→ het virus bouwt zich NIET in het 
DNA van de mens

→ heeft neiging om te muteren

→ het virus heeft maar twee 
essentiële eigen enzymen: 
- polymerase om het eigen RNA te 

vermenigvuldigen
- “protease” om de eigen eiwitten 

te “rijpen”

→ specifieke remmers van 
“polymerase” en/of “protease” 
zouden het virus volledig kunnen 
elimineren (zie hepatitis C) 
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https://www.researchgate.net/figure/Clinical-course-of-SARS-CoV-2-infection_fig3_341918470

Het ziekteverloop van SARS-CoV-2/COVID-19

• Duidelijk 3 stadia: milde symptomen, ernstige pneumonie, intensieve zorgen
• Heel veel asymptomatische besmette personen, die infectie wel kunnen doorgeven. 
• “Recovery” (herstel) kan soms zeer langdurig zijn, zelfs na een “milde” infectie

VIRUS = SARS-CoV-2 = Severe Acute Respiratory
Syndrome - Corona Virus- type 2

ZIEKTE = COVID-19 = Corona Virus Disease - 2019

→Deze termen vaak door elkaar gebruikt
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Symptomen bij presentatie van COVID-19
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Ernstig “grieppaal” syndroom

- Moe + koorts + droge hoest + “heel ziek”
- Vrij vaak verlies van geur en smaak 

- Soms: neusloop, niezen, keelpijn
- Soms buikpijn, diarree, misselijkheid
- Soms allerlei neurologische verschijnselen 
- Soms ook lever- en nierfalen  

- Kortademigheid in  rust komt soms pas later, maar 
heel belangrijk alarmteken vaak evolutie naar fase 3

Nota: deze symptomen kunnen geïsoleerd voorkomen: 
bijv. alleen maar geur- en smaakverlies 

of wat “buikgriep” 
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Typische CT scans in COVID-19 patiënten 3-D reconstructive van COVID

Multipele matglas verdichtingen = uitgebreide ontstekingsvocht in de longblaasjes, 
die de opname van zuurstof sterk belemmert → kortademigheid 



Risicofactoren voor ernstige ziekte en hospitalisatie

1. Leeftijd (> 60) en geslacht (man> vrouw) 
2. Stofwisseling: diabetes, overgewicht, vetstoornissen 
3. Hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden
4. Chronisch longlijden, roken
5. Nierfalen en/of chronische hepatitis 
6. Kanker
7. Zwangerschap
8. Andere vormen van onderdrukte immuniteit 

- niet of slecht behandelde HIV; 
- zware behandeling met immuun-onderdrukkende medicatie  

Toch is een  (klein) aantal “gezonde jonge” mensen gestorven van COVID-19 !
Zie de recente bevinding over problemen met “interferon” = menselijk antiviraal eiwit 
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Leeftijd en geslachtsverdeling bij gehospitaliseerde COVID
In vergelijking met algemene bevolking

Risicofactoren bij 65+, 
gehospitaliseerd wegens COVID
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Chris Burtin, professor revalidatiewetenschappen (UHasselt): VRT Nieuws van 17 sept 2020

“ Bijna 1 op de drie van de ondervraagden zegt drie maanden na de besmetting nog steeds volledig of in 
grote mate afhankelijk te zijn van anderen bij dagelijkse activiteiten.”

"De gemiddelde leeftijd ligt op 41 jaar, mensen die voor de besmetting vrijwel geen zorgbehoefte hadden”

Prof. Meyfroot KULeuven,  VRT Terzake 6 oktober 2020: 

“Er is hoop: intensieve revalidatie en psychische begeleiding werken goed, ook na weken coma!”  
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De COVID ijsberg

Azkur AK,. Allergy. 2020;75:1564–1581.

Momenteel zien we vooral wat “boven water” 
steekt:  mensen, die zich laten testen, vaak 
omwille van symptomen,

We weten niet goed weten hoeveel  er “onder 
water” zit. 

Dit geldt nog meer voor kinderen dan 
volwassenen, omdat ze (gelukkig) weinig ziek 
worden. 

De enige manier om het echt te weten is 
testen op een “prospectieve” en 
“systematische” manier…. 
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Hoe testen? 

1) Vaststellen actuele infectie vast te stellen bij persoon: het virus aantonen in keel met PCR  

2) Evaluatie van epidemie in populatie: antistoffen aantonen in bloed met ELISA  

Belang:
- PCR: zolang het virus aanwezig is, kan de persoon ziek zijn en het virus overdragen
- Antistoffen komen tijdens de ziekte op en blijven ook na genezing aanwezig; 

→ geven mogelijk een gedeeltelijke bescherming

Neus-keel wisser is gevoeliger  dan keelwisser
26



Periode % PCR (+) % antistof (+)  % Verandering

in antistof (+) 

30 Ma- 5 Apr 0.2 2.9 -

20-26 Apr 0.4 6.0 + 3.1
18-25 Mei 0.5 6.9 + 0.9

8-13 Juni 0.5 5.5 - 1.4
29 Juni- 3 Juli 0.5 4.5 - 1.0

Evolutie van percentage PCR bevestigde COVID patiënten en antistoffen in de bevolking 
tijdens en na de eerste golf in België

- Actief besmette (PCR+) patiënten en antistof (+) personen bereiken maximum eind mei
- Blijkbaar meer dan 10 X meer besmette personen op basis antistoffen dan op basis van PCR testen
- Antistof percentage daalt vanaf eind mei.   

Vandamme P. KAGB 26 Sept 2020
27



Evolutie van antistoffen na infectie

Bij patiënten met PCR-bevestigde COVID stijgen  de antistoffen 
eerst gedurende een maand, maar dalen daarna.  

Antistoffen verdwijnen bij heel wat personen na enkele maanden. 

Hopelijk zal een COVID vaccin beter doen !
(Maar dat is nu nog niet duidelijk)

28Seow medRxiv June 2020
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Aantal nieuwe COVID diagnosen in de wereld tot 27 Sept  
(“incidentie”, vooral gebaseerd op PCR test)

Afrika

Amerika

Azië

Europa
Oceanië

Afrika = onder-vertegenwoordigd in verhouding tot bevolking: minder testen en jonge bevolking 
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Afrika
Amerika
Azië
Europa
Oceanië

Aantal COVID doden per dag in de wereld tot eind september
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Totale aantallen (“prevalentie”) eind september

Top 10 landen zijn goed voor 70 % van het aantal geregistreerde gevallen en doden in de wereld 
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Globale situatie van COVID in de wereld eind september

Situatie is vooral dramatisch in Peru, België, Brazilië, USA, Spanje, Mexico   en Columbia:  > 50 doden per 100,000
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Top 20 doders in de wereld 2019 (WHO)

Met reeds 1 miljoen doden (eind september) en mogelijk 1.5 tot 2 miljoen eind  2020, 
zal COVID in 2020 HIV, tuberculose, leverziekten en wegaccidenten voorbijsteken 34



SARS-CoV-2/ COVID-19 cijfers voor België eind september 2020

Absoluut Per 100,000

COVID PCR Testen 3,000,000 26,000

Positieve testen 110,000 980

Hospitalisaties 20,000 180

Totale Mortaliteit
- In ziekenhuis

- In woonzorgcentra

10,000

5,000

5,000

90 

(95 % PCR+)   

(50 % PCR+)

Nota : Gemiddelde sterfte in één jaar is 1,000/100,000 in België
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Situatie van COVID in Europa eind september

Meeste besmettingen ( >750/100,000): 
Spanje > Lux > België > Zweden > Frankrijk 

Meeste doden:  ( > 50/ 100,000): 
België > Spanje > Italië > UK > Zweden > Frankrijk

Minste doden ( < 20 /100,000)
Lux > Portugal >  Griekenland > Duitsland > DK > 
Finland > Noorwegen  
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Situatie van COVID in Azië eind september

In al deze landen van Oost- en Zuid-Azië:  

Besmettingen  lager en doden veel lager 
dan in Europa: 

Reden voor Oost-Azië: 
- Vroege reactie met test-trace-isolate
- Gewoonte vand social distancing en 

mond/neus kapjes bij respiratoire epidemie

Reden Zuid-Azië: 
- Nog vroeger in de epidemie? 
- Minder nauwkeurige reportering? 
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Voorzichtig met interpretatie van cijfers

1) Diagnose met PCR Testen: in Duitsland, Luxemburg, meeste landen van Verre Oosten: veel vroeger en 
massaler getest

2) Contact tracing:  duidelijk veel efficiënter in Duitsland, Scandinavië, Lux, NL, Verre Oosten dan België. 

→ meer “cases”, maar minder doden: dus lage case fatality rate

3) Registratie:  Belgïë heeft meer moeite gedaan om alle zeer verdachte doden te registreren dan andere 
landen (vb Spanje): 25 % van Belgische COVID doden niet bevestigd met PCR test 

4) Ziekenhuis capiciteit: veel gunstiger in Noord-Europa dan Zuid-Europa: 

→  Dramatische beelden uit Italië en Spanje werden niet gezien in Belgïë dat nochtans een even “zware” 
epidemie te verwerken kreeg
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Voorzichtig met interpretatie van cijfers: verschil Case Fatality and Infection Fatality Rate: 

Case fatality rate: rekent de mortaliteit per 100 bevestigde gevallen (meestal met PCR test):  
Varieert tussen 1.5 % in Lux en 11.6  % in Italië.    →  Wordt sterk bepaald teststrategie.  

Infection fatality rate (IFR) : mortaliteit to.v. alle geïnfecteerden:  ook lichte gevallen, die alleen met 
antistof serologie te achterhalen zijn: IFR = lager dan 1 %.  

Factoren die CRF en IFR bepalen: 
- Lichte gevallen testen: CFR ↓
- Tracing van contacten: CFR ↓↓
- Hele bevolking testen: CFR ↓↓↓  → CFR = IFR 

- Leeftijdspiramide en  voorbestemmende ziekten: CFR en IFR ↑↑
- Hoge kwaliteit zorgen : CFR en IFR ↓  

Schatting van gemiddelde IFR in Afrika: 0.43 %
Oost-Azië 0.66 % 
Zuid-Amerika: 0.67 %
Noord-Amerika: 0.79 %
West-Europa: 1.00 %
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COVID incidentie (totaal aantal nieuwe gevallen per 100,000) eind Sept

40
Prof. Geert Molenberghs 3 Okt 2020

Vlaamse provincies Belgische steden



Recente evolutie in België en Europa

Sciensano and EDCD 9 Oct 2020



Leeftijdsverdeling van besmettingen; opnamen en overlijdens sinds 1 juli in Nederland

Piek besmetting 15-34

Piek ziekenhuis  55-84

Piek overlijden 75-95

Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 06-10-2020. Bron: RIVM



Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 06-10-2020. Bron: RIVM

Vermoedelijke setting van besmetting sinds juli in Nederland
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SARS-CoV-2 is niet echt meer besmettelijk dan SARS-CoV-1 dat slechts enkele duizenden mensen besmette
Maar: SARS-CoV-1 alleen overgedragen door echt zieke patiënten;  

SARS-CoV-2 kan overgedragen door asymptomatische en pre-symptomatische personen  

Measles = mazelen 
Smallpox = echte pokken
Polio
Mumps = bof of ‘dikoor”

https://www.statista.com/chart/20641/average-number-infected-by-an-individual-with-diseases/
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Transmission pathways of SARS-CoV-2



Wat zijn de snelwegen van transmissie?

• Hoesten, niezen, roepen, zingen

• Lang contact met iemand die (pre-)symptomatisch is

• Super spreading events: bijv lock-down parties…; zangkoren

• Gerelateerd met massa events (carnaval…)

• Indoor clusters: familie en vrienden 75-85% infecties
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Corona party 
Rose Garden
Washington DC 
on 26 Sept 2020
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Een mannenzangkoor in Skagit County, Washington, begin maart 2020 

MMWR / May 15, 2020 / Vol. 69 / No. 19 
49



MMWR / May 15, 2020 / Vol. 69 / No. 19 

Een mannenzangkoor in Skagit County, Washington, begin maart 2020 
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Het Carnaval in Gangelt

o Percent besmettingen met PCR = 3.3 %
o Percent antistoffen: 15.5 % van de bevolking geïnfecteerd 
o Slechts 7 doden: infection fatality rate (IFR) = 0.35 % 
o Het virus verspreidde zich duidelijk in huishoudens: risico verdubbelt ongeveer
o Degenen die op het carnaval waren, hadden meer klachten dan de “tweede golf”
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https://www.statista.com/chart/21198/effect-of-social-distancing-signer-lab/


Belgische strategie om epidemie te bestrijden

Doel: Hou reproductiegetal (R0) < 1

Aanvankelijk

• Physical distancing (1.5 m): voorkomt infectie door niezen, hoesten 

• Handhygiëne: voorkomt besmetting via oppervlakken 

• “Bubbels” van 5 (?) personen. 

Later

• Mond/neus kapjes: voorkomt infectie via aërosolen: zingen, spreken

• Binnen: op openbaar vervoer/werk/school/winkel  

• Buiten: bij grote drukte  

• Test-trace-isolate

• Snelle respons op nieuwe uitbraak

Probleem van communicatie 53



“Modelering toont aan dat quarantaine
44-86 % van de nieuwe infecties en 
31-63 % van de sterftegevallen 
kan voorkomen” 
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Het probleem van niet-adequate ventilatie  

J Lu Em Infect Dis July 2020

Op 24 januari ging Mr A1, die net terugkwam van 
Wuhan , lunchen met zijn familie in Guangzhou.  

Aan de tafeltjes naast familie A zaten familie B en C. 
Er was een overlap in lunchtijd van 53 min met familie 
B en 73 min met familie C. 

De ventilatie blies de lucht in feite heen en weer over 
deze drie families, zonder verversing. 

‘s Avonds werd Mr A1 ziek met COVID en via contact 
tracing werd gevonden dat hij 4 van zijn eigen 
familieleden (A2-A5), maar ook drie 3 leden van familie 
B (1-3) en twee van familie C (1-2) besmet had.   

Merkwaardig is dat al deze 10 mensen ziek werden 
binnen 2 weken, terwijl alle 73 andere aanwezigen 
(klanten en personeel) wel in quarantaine gingen, 
maar blijvend negatief testten. 
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Het belang van adequate ventilatie  

Een persoon die spreekt, verspreidt microdruppels, 
die virus kunnen bevatten en die NIET neerslaan 
binnen 1.5 meter, maar lang blijven zweven 

Bij onvoldoende ventilatie verspreiden micro-
druppels zich langzaam over de gesloten ruimte

Bij voldoende krachtige ventilatie met frisse of 
gefilterde lucht, die ook goed georiënteerd is, 
verdwijnen de druppeltjes snel 

L. Morawska CID July 202056



Fifty ways to screw up 
masks wearing 
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Professor aan het Instituut 
Mechanica, Materiaalkunde 
en Bouwkunde van de 
UCLouvain en KULeuven

58



59Bron: Sciensano
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Voorbeeld van rationele aanpak met “kleurencodes” in Ierland 

Prof. Geert Molenberghs 3  Oct 2020



61

Zijn de volgende maatregelen zinvol en/of efficiënt? 

• Verbieden van evenementen ?

• Mond/neus kapjes bij sporten buiten  en in natuurgebieden ?

• Avondklok ?

• Fysiek isoleren van “kwetsbare” personen? 

• Welke “bubbels” zijn realistisch”? 

• Kunnen we ooit testing en tracing efficiënt krijgen in België? 
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Vaccins in de pipeline = de Heilige Graal? 

- Dit virus is niet extreem variabel
- Vaccins kunnen snel ontwikkeld 

worden op basis bestaande principes

→  Alles wijst er op dat meerdere vaccins 
beschikbaar zullen zijn in 2021

Open vragen: 
- Zal het goed werken bij ouderen?
- Hoelang zal immuniteit duren?
- Hoe snel zal het virus zich aanpassen?
- Is er een risico op verergering van 

symptomen, indien toch geïnfecteerd? 

Hoe prioriteiten stellen?   
- Gezondheidspersoneel: geen discussie
- Ouderen versus jongeren? 
- Lage inkomenslanden? 
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Hoeveel mag een kwaliteitsvol levensjaar kosten? 

Consensus één QALY mag ongeveer 30,000 Euro kosten

65Prof. Lieven Annemans Juni 2020



Hoeveel zal een QALY in de Belgische COVID epidemie kosten?  

66Prof. Lieven Annemans Juni 2020
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Prof. Lieven Annemans Juni 2020
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Gevolgen in lage en midden inkomens landen

• Informele werksector: honger en armoede ↑ ↑; ½ MILJARD bedreigd

• Grenzen sluiten: Voedsel? Medicijnen?

• Scholen gesloten: GEEN alternatieven!!

• Sommige landen: weinig COVID opnames, maar toch alle niet-COVID 
zorg ineengestort
• Chronische ziekten: HIV? TB, malaria +++; 

• Moeder/kind zorg ↓: geschat 1.1 miljoen extra kindersterfte/6m 

• Vaccinatie programma’s: polio, tetanus, mazelen
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1918: Een protestdemonstratie tegen verplichte pokkenvaccinatie in Toronto, Canada.
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2020: Protest in Spanje en in Californië tegen testen,lockdown, vaccinatie, 5G en mondmaskers, 
……. terwijl COVID infecties en doden pieken
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Enkele samenzweringstheorieën: 

1. Moeder Natuur neemt via dit virus wraak op ons. 
2. Het virus werd gecreëerd om de ouderen, vooral mannen, te doden om geld uit te sparen. 
3. Via COVID-19 willen de elites de wereldbevolking verminderen. 
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Enkele samenzweringstheorieën: 

1. Moeder Natuur neemt via dit virus wraak op ons. 
2. Het virus werd gecreëerd om de ouderen, vooral mannen, te doden om geld uit te sparen. 
3. Via COVID-19 willen de elites de wereldbevolking verminderen. 

4. COVID-19 wordt verspreid via 5G netwerk. 

5. Men wil ons een vaccin opdringen, waarin een soort chip verborgen zit om ons te controleren 
en/of die mensen steriel gaat maken. 

6. Met het virus wil men een Nieuwe Wereld Orde opleggen, waarin we onze vrijheid verliezen. 
7. …. om Trump in diskrediet te brengen, zodat hij de verkiezingen verliest (Qanon). 
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QAnon

Geruchten over “deep state figures” (personen in het staatsapparaat, die achter de schermen de 
macht naar zich toetrekken) en Hollywood-elites die kinderhandel organiseerden.  
(Zie video “Out of Shadows”) 

Trump zou dit samen met het leger aan het licht gebracht hebben.  
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QAnon

Oorspronkelijk: geruchten over een kliek van “deep state figures” (personen in het 
staatsapparaat, die achter de schermen de macht naar zich toetrekken) en Hollywood-elites 
die kinderhandel organiseerden.  (Zie video “Out of Shadows”) 
Trump zou dit samen met het leger aan het licht gebracht hebben.  

Is geëvolueerd tot een meta-samenzweringstheorie met anti-institutionele,  anti-semitische
en anti-wetenschappelijke theorieën (vb Antivax) . 
Corona was een dankbaar element, dat een “perfecte storm” veroorzaakte. 
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QAnon

Oorspronkelijk: geruchten over een kliek van “deep state figures” (personen in het 
staatsapparaat, die achter de schermen de macht naar zich toetrekken) en Hollywood-
elites die kinderhandel organiseerden.  (Zie video “Out of Shadows”) 
Trump zou dit samen met het leger aan het licht gebracht hebben.  

Is geëvolueerd tot een meta-samenzweringstheorie die haar anti-institutionele en 
antisemitische theorieën explicieter naar voren brengt. 
Corona was een dankbaar element, dat een “perfecte storm” veroorzaakte. 

Mogelijke verklaring: 
"Pandemieën maken mensen erg sceptisch.  
Vooral indien “betrouwbare” instellingen opeens: 
- niet direct juiste, heldere  antwoorden hebben 
- en elkaar tegenspreken over hoe de situatie aanpakken"
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Enkele hypothesen en speculaties, die ook in de wetenschappelijke wereld circuleren

1) Over de oorsprong van het virus: natuurlijke zoönose versus ontsnapt uit laboratorium ? 

2) Over de weerstand tegen het virus: de “natuurlijke” immuniteit is belangrijk. 
- versterkt door contact met  dieren (hygiëne hypothese), ook door het tuberculose vaccin ?
- verzwakt door andere vaccins ? 
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3) Bestaande immuniteit tegen “banale” Coronavirussen beschermt of juist verergert COVID  ?

4) Groepsimmuniteit: we moeten de infectie zijn gang laten gaan, maar wel de ouderen en zwakkeren 
beschermen, dan ontstaat vanzelf  “herd immunity” (cfr. Het Zweedse model)  
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- Zou het langdurig dragen multiresistente bacteriën kunnen veroorzaken? 
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Enkele hypothesen en speculaties, die ook in de wetenschappelijke wereld circuleren

1) Over de oorsprong van het virus: natuurlijke zoönose versus ontsnapt uit laboratorium ? 

2) Over de weerstand tegen het virus: de “natuurlijke” immuniteit is belangrijk.  Die zou versterkt worden 
- versterkt door contact met  dieren (hygiëne hypothese), ook door het tuberculose vaccin ?
- verzwakt door andere vaccins ? 

3) Bestaande immuniteit tegen “banale” Coronavirussen beschermt of juist verergert COVID  ?

4) Groepsimmuniteit: we moeten de infectie zijn gang laten gaan, maar wel de ouderen en zwakkeren 
beschermen, dan ontstaat vanzelf  “herd immunity” (cfr. Het Zweedse model)  

5) Over de mondmaskers:   - Zouden ze het virus kunnen “activeren”?  
- Zou het langdurig dragen multiresistente bacteriën kunnen veroorzaken? 

6) Over diagnose: waarom worden bestaande “snelle” testen niet uitgerold ? 

7) Over behandeling:  gebruik van bestaande medicatie tegen andere micro-organismen 
vb. het anti-malariamiddel chloroquine; HIV remmers; medicatie tegen Influenza  
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Hoe omgaan met deze verwarrende “infodemic”? 

1) Medische wetenschap is empirisch: we leren uit zorgvuldige observatie en interpretatie van de feiten.  
Maar:
➢ Emoties vertroebelen ons oordeel Bijv. vals optimisme bij experten in februari.
➢ “Voortschrijdend inzicht”: ook experten kunnen zich vergissen en later corrigeren.  
➢ Debat tussen verschillende stellingen is normaal, maar best NIET op het publieke forum gevoerd. 
➢ Wetenschapscommunicatie is een vak apart, dat wetenschappers moeten leren met trial and error
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1) Medische wetenschap is empirisch: we leren uit zorgvuldige observatie en interpretatie van de feiten.  
Maar:
➢ Emoties vertroebelen ons oordeel Bijv. vals optimisme bij experten in februari.
➢ “Voortschrijdend inzicht”: ook experten kunnen zich vergissen en later corrigeren.  
➢ Debat tussen verschillende stellingen is normaal, maar best NIET op het publieke forum gevoerd. 
➢ Wetenschapscommunicatie is een vak apart, dat wetenschappers moeten leren met trial and error

2) Verschil tussen hypothese, speculatie en ”alternatieve waarheid of samenzweringstheorie”: 
➢ Hypothese: een veronderstelling die kan getest worden. 
➢ Speculatie: een veronderstelling die niet of nog niet testbaar
➢ “Alternatieve waarheid”: past in een parallelle wereld, waar alles door duistere krachten bepaald wordt.  

▪ Je “gelooft” het of niet. 
▪ Het “kwade” probeert ons te onderwerpen.
▪ Past in “post truth”: gaat voorbij het vertrouwen in de mens en de rede;
▪ Wantrouwen in kerk, politiek, economie, onderwijs, wetenschap   
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Besluit: Wat is de relatie tussen COVID en “kwetsbaarheid”?

1. Medisch: Ziekte en dood treffen vooral ouderen met een “zwakke gezondheid”,  maar ook 
onverwacht wel jongeren en we weten nog niet wat de effecten op lange termijn zijn. 
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1. Medisch: Ziekte en dood treffen vooral ouderen met een “zwakke gezondheid”

2. Economisch: Lockdown en beperkingen treffen de meest kwetsbare sectoren,   met reeds 
fragiele werkgelegenheid en loon in “normale” tijden.   Bijv. horeca, cultuursector

3. Sociaal-psychologisch: Armoede, isolatie, depressie, geweld bij ouderen en kansarmen
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1. Medisch: Ziekte en dood treffen vooral ouderen met een “zwakke gezondheid”

2. Economisch: Lockdown en beperkingen treffen de meest kwetsbare sectoren,   met reeds 
fragiele werkgelegenheid en loon in “normale” tijden.   Bijv. horeca, cultuursector

3. Sociaal-psychologisch: Armoede, isolatie, depressie, geweld bij ouderen en kansarmen

4. Politiek: 
• Het democratisch overlegmodel lijkt heel kwetsbaar en inefficiënt (Vb België). 
• Grote Westerse democratieën staan machteloos tegenover de epidemie (Vb USA). 
Zijn de meer autoritaire en collectieve politieke systemen van het Verre Oosten beter?   

5. Filosofisch: Het vertrouwen in Wetenschap en Verlichting is op een dieptepunt. 
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