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PODIUM

 e FOTO ROB ENGELAAR 

‘Kardinale 
fouten’? Het is 
niet zo simpel
Hans Bekkers
Opinie

De gepensioneerde huisarts  
Michael Smulders schetst een 
viersporenbeleid dat kardinale 
fouten in het huidige coronabeleid 
had voorkomen [BD 13 november].
Zeker, dit kabinet nam beslissin-
gen die niet altijd goed te begrij-
pen waren. Ik ben geen fan van de 
regering Rutte. Maar bij de inhoud 
van dit artikel zijn toch de nodige 
kanttekeningen te plaatsen.

We moeten ons wel realiseren 
dat een regering niet enkel te ma-
ken had en heeft met Covid-19, en 
alles uit de kast kan halen om het 
beleid enkel daarop te richten. 
Er moet een afweging gemaakt 
worden met de gevolgen voor de 
economie en het algemene welzijn 
van alle burgers. En dat is een 
moeilijke afweging die achteraf 
gemakkelijk is te bekritiseren.

Wereldbreed waren de ver-
wachtingen van vaccinatie groot. 
En helemaal niet zo onterecht als 
in het artikel lijkt te worden ge-
suggereerd. Zie Portugal, waar met 
98 procent gevaccineerden boven 
de 12 jaar Covid-19 goed onder 
controle is. In het artikel is Smul-
ders erg mild over de invloed van 
ongevaccineerdheid. De RIVM- 
feiten zijn dat voor een gevacci-
neerde (ca. 85 procent is in Neder-
land gevaccineerd) de kans om op 
de ic te komen, 33 keer kleiner is 
dan voor een ongevaccineerde. 

Smulders verwijt het kabinet 
dat ze veel te weinig heeft gedaan 
aan actieve, positieve preven-
tie van welvaartsziekten zoals obe-
sitas. Voorlichting kan altijd beter 
maar weet niet nagenoeg iedere 
Nederlander dat genoemde aan-
doeningen, los van Covid-19, heel 
slecht zijn voor de gezondheid? En 
vindt hier niet al vele jaren ge-
richte voorlichting over plaats? En 
heeft het kabinet er niet op geha-

merd dat je hiermee een veel gro-
ter risico loopt op het krijgen, en 
op een ernstiger verloop van co-
rona? Leefstijl is van grote invloed 
op deze ziekten, maar niet altijd. 
Leefstijl is volgens Smulders veel 
makkelijker te veranderen dan we 
denken. Onderschat hij niet dat 
hier vaak eet- en drankgewoon-
ten, (slechte) sociale omstandig-
heden en moeilijk vermijdbare 
stress aan ten grondslag liggen?  
 
Vroegtherapie 
Blijvend onderzoek naar het effect 
van medicatie is absoluut nodig en 
zinvol. Het onderzoek dat al ge-
daan is naar hydroxychlorone, 
zink en Ivermectine heeft tot nu 
toe echter onvoldoende weten-
schappelijk bewijs opgeleverd dat 
deze wezenlijk bijdragen aan het 
voorkomen van en/of het herstel 
van Covid-19. Wel is aangetoond 
dat ze, zeker voor al kwetsbare pa-
tiënten, erg vervelende bijwerkin-
gen hebben. Zowel het Europees 
Medicijn Agentschap,  Stichting 
Werkgroep Antibiotica Beleid en 
het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap zijn tegen inzet van 
deze middelen bij Covid-19. 

Kortom, alles wat helpt moet se-
rieus beoordeeld worden op toe-
passing en inzetbaarheid, maar 
simpele oplossingen zijn er niet. 
Vaccinatie blijft vooralsnog de be-
langrijkste, meest effectieve en 
minst ingrijpende oplossing ter 
bestrijding van Covid-19. Van co-
rona zijn we nog niet af. Maar als 
we de vaccinatiegraad substantieel 
omhoog krijgen, zal dat met grote 
waarschijnlijkheid betekenen dat 
de coronagolven kleiner worden, 
waardoor er impliciet minder 
noodzaak is voor het treffen van 
erg vervelende maatregelen.

 a Hans Bekkers woont in Tilburg 
en was werkzaam in planning, con-
trol en (data)analyse.

INGEZONDEN 

Die vergrijzing toch
In het BD van 13 november viel 
mij in het artikel ‘Tekort aan per-
soneel wordt alleen maar groter’ 
op, dat ‘toenemende vergrijzing’ 
hiervoor de oorzaak zou zijn. In 
dit artikel wijzen met name Ton 
Wilthagen (Tilburg University)  
en Rob Witjes (UWV) deze ‘ver-
grijzing’ als hoofdschuldige aan. 
(Naast werkloze jonge mannen, 
niet teruggekeerde arbeidsmi-
granten en in deeltijd werkende 
vrouwen, alsmede werkenden die 
uitvallen met ziekte en burn-
out). Witjes stelt hierbij dat de 
komende jaren nog een ‘grote 
groep 60-plussers’ (zeg maar 
65-plussers) met pensioen gaat. 
Zij verdwijnen dan uit de be-
roepsbevolking (18 -65 jaar) en 

het UWV. Maar een steeds groter 
aantal 65-plussers werkt door tot 
op hoge leeftijd (75-plus) en zeker 
niet bij dezelfde baas. Het zou in-
teressant zijn om eens te kijken, 
hoe deze nieuwe groep gepensio-
neerden hun doorwerkende 
voorgangers achterna gaan.  Zij 
hebben veel ervaring, zijn goed-
koper voor werkgevers qua werk-
geverslasten, en hoeven geen car-
rière meer te maken. Legio pensi-
onado’s bewijzen dit al in velerlei 
werkvelden. Los van de vergrij-
zing mis ik in het betoog het be-
grip ‘frictiewerkloosheid’,  waar-
bij vacatures niet passen op het 
aanbod. De, door de automatise-
ring,  werkzoekende administra-
tieve kracht is helaas niet als een, 
zo gewenste, verkeersleider bij 

 e In veel winkels is er perso-
neelstekort. Komt dat door de 
vergrijzing? FOTO ARIE KIEVIT

Ton Wilthagen
Opinie

V
anzelfsprekend kon 
in maart vorig jaar 
niemand voorzien 
hoe langdurig en in-
grijpend de effecten 

van de coronapandemie zouden 
zijn. De gezondheidsschade in 
termen van mensen die ziek zijn 
geworden, deels zijn gebleven en 
zijn overleden is immens. En we 
zijn nog lang niet uit de proble-
men.

In ons stuk van toen gingen we 
in op het belang van veerkracht in 
de samenleving. We voorzagen 
dat de veerkracht van individuele 
mensen en van de samenleving 
op de proef zou worden gesteld. 
Maar diezelfde kracht, was de  
redenering, gaat uiteindelijk ook 
leiden tot herstel en innovatie. 
Veerkracht is niet slechts het te-
rugkeren naar de oude toestand. 
Veerkracht betekent ook vernieu-
wen, zodat we als mens en maat-
schappij sterker en beter worden.

‘Too little, too late’
Wat valt er nu te zeggen over de 
afgelopen dikke anderhalf jaar, 
een periode die voelt als een eeu-
wigheid, maar betrekkelijk kort 
is. De internationale samenleving 
is in staat gebleken om testen 
en vaccins te ontwikkelen en een 
coronamedicijn lijkt ook binnen 
handbereik. Deze innovaties heb-
ben in ieder geval tijdelijk lucht 
gegeven en de negatieve gezond-
heidseffecten weten te verminde-
ren. De race is echter nog lang 
niet gelopen. Het virus haalt ons 
steeds links en rechts in.

Op de corona-aanpak door de 
Nederlandse overheid is veelvul-

dig kritiek geleverd. In de ogen 
van sommigen was en is het be-
leid too little, too late door te veel 
gepolder. Anderen zien de aanpak 
juist als onnodig zwaar, of zelfs 
als onnodig. Er is verdeeldheid. 
Ons collectiviteitsgevoel bleek 
minder dan bijvoorbeeld in De-
nemarken en dat doet af aan een 
veerkrachtige aanpak.

Economisch gezien is in Neder-
land sterk herstel opgetreden, na 
het rampzalige tweede kwartaal 
van 2020, waarin de vacatures en 
werkgelegenheid als een pudding 
inzakten. Voor dit jaar wordt zelfs 
een economische groei van vier 
procent voorzien. Door de brede 
steunmaatregelen, met een kos-
tenplaatje van vele miljarden, zijn 
tot nu toe de gevreesde massa-
werkloosheid en faillissements-
golf uitgebleven. Dat is een pres-
tatie van formaat.

We zijn bovendien als werken-
den, leerlingen, bedrijven, instel-
lingen en scholen veerkrachtig 
en innovatief gebleken door ook 
vanuit thuis te werken en stude-
ren. Veel mensen waren in staat 
om zich de digitale technologie 
eigen te maken. Meer thuiswer-
ken zal een van de blijvende  
effecten van de coronacrisis zijn. 
Dat levert bovendien grote  
voordelen op voor het milieu, als 
de files kunnen worden  

teruggedrongen.
Het thuiswerken en thuisleren 

is echter niet voor iedereen mo-
gelijk en makkelijk, zo is duide-
lijk geworden. Dat is een indicatie 
van de bredere sociale problema-
tiek die de crisis heeft blootge-
legd en versterkt. Destijds schre-
ven wij dat een gezondheidscrisis 
een grote gelijkmaker is. Iedereen 
kan ziek worden, of je nu rijk 
bent of arm. Dat inzicht is onjuist 
gebleken. Onder de patiënten die 
in de ziekenhuizen belandden, 
waren onevenredig veel mensen 
met een migrantenachtergrond. 
Die niet thuis konden werken 
maar juist werk deden in omstan-
digheden die weinig coronaproof 
waren. Te veel gezinnen hadden 
niet de ruimte en de middelen 
om hun kinderen goed te onder-
steunen in de periode dat de 
scholen waren gesloten. Jonge 
flexwerkers verloren, ondanks de 
economische steunmaatregelen, 
wel hun baan. Mensen met een 
beperking raakten hun dagbeste-
ding kwijt.

Het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau concludeerde eerder dat 
de Nederlandse samenleving 
veerkrachtig is, maar dat er maat-
schappelijke uitdagingen zijn 
door toegenomen verschillen tus-
sen groepen Nederlanders. Het 
vertrouwen van lageropgeleiden 
in samenleving en politiek blijkt 
lager dan dat van hogeropgelei-
den. Ook zijn meer mensen zich 
somber gaan voelen, waaronder 
de helft van de studenten.

Het punt is ook dat het corona-
virus niet de enige uitdaging is. 
Er moet een energie- en klimaat-
crisis worden bestreden, zonder 
energiearmoede te veroorzaken. 
Vluchtelingen moeten worden 

Op 16 maart 2020 hield Rutte een historische toespraak waarin hij de ingrijpende gevolgen 
schetste van het coronavirus. Daarop schreef ik met Paulien Bongers een opinie, ‘Veerkracht in 
een geïnfecteerde samenleving’, dat morgen precies 20 maanden geleden in deze krant 
verscheen. Nu kijk ik terug: hoe veerkrachtig is onze samenleving? Wat is er meer nodig?

l 
Iedereen kan ziek 
worden, of je nu rijk 
bent of arm. Dat 
inzicht is onjuist 
gebleken
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ProRail in te zetten. Dat gaat wel 
wat verder dan een mismatch. 
Het gaat om veel meer dan vaar-
digheden en voorkeuren: van een 
verkoper maak je ook niet zomaar 
een loodgieter.
Erica Eykema Overweg  
Loopbaanadviseur  
Hedel                      

Kippenembryo’s
Een vrouw die ongewenst zwan-
ger is, verkeert in nood en een 
ethische bezinning over het be-
ginnend leven lijkt mij niet over-
bodig. Linda Akkermans ergert 
zich in haar column van 10 no-
vember aan het reclamespotje 
waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de ongeboren vrucht waar-
van de hartslag in een vroeg sta-

dium al waarneembaar is. In 
plaats van abortus wordt alterna-
tieve hulp aangeboden. Wellicht 
kan Linda Akkermans haar onge-
noegen ook richten op dr. Gerry 
van der List die in Elsevier Week-
blad van 17 april een column 
schreef met de titel ‘Het blijvend 
ongemak over abortus’. Ze zou 
ook kennis kunnen nemen van 
een artikel dat prof. Bart Grem-
men van de Wageningen Univer-
sity schreef in Food+Business van 
9 april. Hij meldde dat in Duits-
land het doden van de onge-
wenste masculiene kippenem-
bryo’s na de zesde incubatiedag 
verboden is omdat deze embryo’s 
dan al pijn kunnen voelen! Ik ben 
er diep van overtuigd dat wij in de 
toekomst ons zullen schamen 

voor de barbaarse geboorterege-
ling die wij abortus noemden.
J. ten Hagen
Poederoijen

Wat klopt hier niet?
In de bijlage van de Volkskrant van 
13 november zie ik dat vooral on-
gevaccineerden op de ic terecht-
komen. In het BD van dezelfde 
datum lees ik het schrijnende ver-
haal van Hans van der Zalm die al 
vier weken op zijn operatie wacht 
[‘Als iemand met corona op de ic 
komt is mijn bedje verloren’]. Het 
lijkt mij dat ongevaccineerden 
voorrang krijgen boven de regu-
liere - en zelfs levensreddende 
zorg. Wat klopt hier niet? 
Tom Fürstenberg
Den Bosch

Formule 1 of motorcross
Henk Mees suggereert in zijn 
sportcolumn [BD 13 november; 
‘Jeffrey of Max, het verschil zit in 
de aandacht’] dat de Formule 1 
veel populairder is dan motor-
cross, mede aangejaagd door de 
marketingindustrie die achter de 
Formule 1 zit. 
Hij vergeet echter dat de autora-
cerij, zeker in het verleden, ook de 
sport was waar met gevaar voor 
eigen leven om de winst werd ge-
streden. Dat sprak sterk tot de 
verbeelding. 
En als kind was het natuurlijk ook 
veel cooler om fan te zijn van Jim 
Clark dan van motorcoureur Jan 
Clijnk.
Maarten van Lankvelt
Veghel

Stuur uw mening (bij voorkeur maximaal 150 woorden) onder vermelding van uw naam en woonplaats naar: opinieredactie@bd.nl 
Podium vindt u ook op de website van het Brabants Dagblad: bd.nl/opinie2

Minder zeuren 
en volg advies 
op van echte 
wetenschap
Ben van Aanholt
Opinie

Ik heb met stijgende verbazing en  
verontwaardiging de opinie gele-
zen van de heer Smulders [BD 13 
november; ‘Kardinale fouten in 
bestrijding corona’]. Volgens eigen 
zeggen een gepensioneerde huis-
arts. Het verhaal staat vol halve en 
hele onwaarheden met een sausje 
van wetenschappelijkheid.

Finland bewijst dat gedrag van 
mensen, met name wangedrag, de 
basis vormt van besmettingen. 
Finland heeft de laagste besmet-
ting van heel Europa omdat regel-
matig alle horeca gesloten wordt, 
samen met een hoge vaccinatie- 
graad. In Nederland beweert de 
horeca stellig dat het aantal be-
smettingen daar heel laag is; 2,9 
procent. Terwijl we helemaal niet 
weten waar het overgrote deel van 
de besmettingen plaatsvindt! We 
weten voor 27 procent waar dat ge-
beurt, dus voor 73 procent niet. 

Elke beroepsgroep heeft het-
zelfde jammerverhaal maar nie-
mand kan dat onderbouwen om-
dat alle regels aan de laars worden 
gelapt. 1,5 meter is in elke kroeg 
heel ver te zoeken. Mondkapjes 
worden niet gedragen daar waar 
het nodig is. Het grote aantal ei-
genwijze, recalcitrante mensen in 
onze samenleving is het probleem.  

Zoveel mogelijk vaccineren is dan 
de enige mogelijkheid. Stimuleren 
van gezond gedrag in verband met 
verhogen van de weerstand is een 
utopische gedachte. De zoge-
naamde vroegtherapie is in dit ge-
val bewezen klinkklare onzin.

Als je onze overheid iets kunt 
verwijten dan zijn het de enorme 
bedragen die in bedrijven zijn ge-
pompt die zonder corona allang 
failliet zouden zijn. Verder doen ze 
het net zo goed of beter dan ge-
middeld in Europa. Die ‘kardinale 
fouten en onverantwoordelijk be-
leid’ zijn grote woorden van een 
gepensioneerde huisarts die een 
beetje buiten de werkelijkheid is 
geraakt. Als we met z’n allen pro-
beren wat minder te zeuren en on-
gefundeerde meningen te verkon-
digen en adviezen accepteren van 
echte wetenschappers, dan zou 
het er beter voorstaan. Ja, weten-
schappers weten het gemiddeld 
altijd een paar honderd keer beter 
dan de gemiddelde Nederlander.

 a Ben van Aanholt woont in  
veghel.

l 
Onze overheid doet 
het net zo goed of 
beter dan gemiddeld 
in Europa 

opgevangen, maar de woning-
markt is krap en voor velen ontoe-
gankelijk. De personeelstekorten 
op de arbeidsmarkt dreigen overal 
de maatschappelijke dienstverle-
ning en ook de energietransitie te 
belemmeren.

Efficiëntie
Twee lessen zijn er te trekken om 
sterker uit de crisis te kunnen ko-
men. In de eerste plaats blijkt er 
een spanning tussen veerkracht en 
efficiëntie, zeker in ons enorm op 
efficiëntie gefocuste land. Effi- 
ciëntie is het optimaal aanpassen 
aan een bestaande omgeving, ter-
wijl veerkracht armslag en capaci-
teit vereist om je te kunnen aan-
passen aan ingrijpende verande-
ringen in die omgeving.

We zien dat we in Nederland op 
allerlei gebieden capaciteitspro-
blemen hebben vanuit de angst 
voor leegloop en kosten. Maar dat 
heeft zijn prijs. De beperkte  
capaciteit op de intensive care is 
daar een schrijnend voorbeeld van, 
evenals de jeugdzorg. We investe-
ren niet in een aantrekkelijke  
werkomgeving in zorg en onder-
wijs. En ook niet in het talent en 
de capaciteiten van de meer dan 
een miljoen mensen die nog 
steeds langs de kant van de ar-
beidsmarkt staan. Zo ontstaan 
maatschappelijke tekorten.

De andere voorwaarde voor 
meer veerkracht en het voorko-
men van polarisatie in de samen-
leving is het herstel van vertrou-
wen tussen maatschappelijke 
groepen en tussen burgers en de 
politiek. Dat kan alleen door te in-
vesteren in daadwerkelijke contac-
ten tussen mensen. Door een 
overheid die niet opereert vanuit 
de systeemwereld en wantrou-
wen, maar vanuit de leefwereld 
van mensen. 

Hier ligt een dringende opgave 
voor het nieuwe kabinet.

 a Ton Wilthagen is hoogleraar ar-
beidsmarkt aan Tilburg University.
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