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Inleiding: 

De 21+ toets voor het academisch jaar 2021-2022 bestaat voor het vormingsgebied Mens & 
Maatschappij uit de volgende onderliggende vakken:  

• Aardrijkskunde 
• Biologie 
• Economie 
• Geschiedenis 
• Natuurkunde 
• Techniek 

 

Het thema voor de toets is pandemie in het algemeen en in het bijzonder het huidige coronavirus. 
Rond beide onderwerpen krijgt de aspirant student een aantal artikelen aangeboden. De artikelen 
moeten bestudeerd worden en dienen als ondersteuning voor het kunnen beantwoorden van de in 
de beoogde leeropbrengsten geformuleerde doelen. Naast het bestuderen van de artikelen dient 
de aspirant student de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus bij te houden.  

Vanuit elk onderliggend vak zijn een aantal beoogde leeropbrengsten geformuleerd. Voor een 
deel zijn deze gebaseerd op de onderwerpen en inhoud van de te bestuderen artikelen. De bij de 
artikelen geformuleerde beoogde leeropbrengsten helpen de aspirant student bij het bestuderen 
van de artikelen. Daarnaast zijn er ook beoogde leeropbrengsten die gericht zijn op de actualiteit 
en op het zelfstandig doelgericht informatie kunnen zoeken, beoordelen, selecteren en 
verwerken. Grafieken, tabellen, tekeningen, schema’s en diagrammen kunnen lezen en op het 
kunnen analyseren, evalueren het  trekken van conclusies.  

De toets zelf bestaat uit 36 vragen. Per onderliggend vak worden er vier (4) toetsvragen 
geconstrueerd. Eén (1) vraag op het niveau van onthouden/begrip/toepassen en drie (3) vragen op 
een hogere orde van denken.  In totaal 24 vragen over het thema pandemie en het coronavirus. 
De actualiteit wordt aan de hand van 12 vragen getoetst. Bij dit gedeelte zal onder andere 
gebruik worden gemaakt van stukken uit in de krant verschenen artikelen/berichten, grafieken en 
actuele internetbronnen. 

Bij het construeren van de vragen is uitgegaan van de taxonomie van Bloom. De taxonomie is 
gebaseerd op een ordening van beheersingsniveau’s. Het laagste niveau is het niveau van 
onthouden. Vragen van dit niveau zijn vaak reproducerende vragen. Na onthouden komt het 
niveau van begrijpen. Vragen op het niveau van begrijpen hebben meestal betrekking op het 
kunnen uitleggen. Het derde niveau is dat van het toepassen. Per onderliggend vak wordt één 
vraag geformuleerd uitgaande van de beheersingsniveaus onthouden, begrijpen en toepassen. De 
andere vragen, ongeveer tweederde van de toets, zijn gebaseerd op de hogere orde van denken. 
Het analyseren, evalueren en creëren. Deze hogere orde van denken sluiten aan op het 
eindexamenniveau van het HAVO. Het is belangrijk om te weten dat bij het bestuderen van de 



3 
 

artikelen en het bijhouden van de actualiteit het dus niet gaat om feiten en gebeurtenissen uit het 
hoofd te leren. Het grootse gedeelte van de vragen richt zich op het tonen van inzicht, het 
verbanden kunnen leggen tussen bijvoorbeeld oorzaken en gevolgen of vorm en functie. Het 
kunnen beoordelen of nieuws gebaseerd is op feiten of dat het gaat over het verwoorden van de 
mening van iemand. Het verband kunnen leggen tussen de begrippen wat, waar en waarom daar. 
Het kunnen verwoorden en beargumenteren van je eigen mening en het oplossingsgericht kunnen 
denken. Voor alle duidelijkheid; de toets is geen tekst verklaren. De aangeboden artikelen mogen 
niet gebruikt worden gedurende het tentamen. 

 

 

 

De beoogde leeropbrengsten voor de toets zijn: 

Algemene op de actualiteit gerichte beoogde leeropbrengsten: De aspirant student kan: 
 

- aan de hand van de actuele ontwikkelingen het verloop van het coronavisus analyseren. 

- aan de hand van de actuele ontwikkelingen de aanpak van het coronavisus analyseren. 

- een mogelijke oplossingen ter voorkoming van een nieuwe pandemie creëren. 



4 
 

Specifieke op de onderliggende vakken van Mens & Maatschappij gerichte beoogde 
leeropbrengsten: De aspirant student kan: 

1. het begrip pandemie uitleggen. 

2. oorzaken van grote pandemieën in de geschiedenis met elkaar vergelijken. 

3. gevolgen van grote pandemieën in de geschiedenis met elkaar vergelijken. 

4. de sociale gevolgen van een pandemie analyseren. 

5. de maatschappelijke gevolgen van een pandemie analyseren. 

6. de economische gevolgen van een pandemie analyseren. 

7. de geografische verspreiding van een pandemie verklaren. 

8. de verschillende genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 

evalueren. 

9.  de verschillende genomen maatregelen tegen de economische gevolgen van het 

coronavirus evalueren. 

10. het verschil tussen de gevolgen van SARS-CoV2, verkoudheidsvirus (RSV) en griepvirus 

beschrijven  

11. de structuur van het virus herkennen en benoemen, uitleggen hoe een virus de gastheer 

gebruikt om zich te vermenigvuldigen en de functie van B-cellen in de immuniteitsreactie 

verklaren. 

12. verbanden/ relaties leggen tussen de beschreven onderzoeken over de toepassing van 

antilichamen tegen de SARS-CoV-2 virus en het Arucovid project. 

13. hoe een röntgenfoto geïnterpreteerd (‘gelezen’) kan worden begrijpen. 

14. zijn kennis en begrip van röntgenstraling toepassen om een gegeven röntgenfoto te 

interpreteren. 

15.  analyseren hoe de druk in de longen verandert tijdens de in- en uitademing. 

16.  het verschil in volume-, druk- en flowcurves voor personen die spontaan (op zich zelf en 

zonder problemen) ademen en personen aan een beademingsapparaat evalueren. 

17. drie (3) technologische ontwikkelingen ter verbetering van de situatie die gecreëerd is 

door de coronavirus benoemen. 

18. op basis van 3 aspecten het gebruik van medische robots in vergelijking met het gebruik 

van verplegers/verpleegsters analyseren. 
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19. het verschil tussen FFP-maskers en chirurgische mondmaskers op het tegenhouden van 

deeltjes evalueren. 

20. mond- en neusmarkers aan de hand van specifieke menselijke kenmerken en wensen 
creëren.  
 

 

Namens het team van M&M wensen we je veel succes met de voorbereiding op de toets. Mocht 
je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan staan achterin het 
toelichtingsdocument de namen en e-mailadressen van de docenten van de onderliggende 
vakken.   
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Overzicht van grote pandemieën in de geschiedenis 

Paul Riezebos  

Als er in korte tijd sprake is van een hoog aantal sterfgevallen door een ziekte en deze 
zich over verschillende continenten verspreid, is er sprake van een pandemie. In de 
geschiedenis is zo'n pandemie vaak voorgekomen. In dit artikel een overzicht van acht van 
de meest desastreuze pandemieën: 

De pest van Justinianus 

In de zesde eeuw na Christus werd het Oost-Romeinse rijk getroffen door een uitbraak van wat 
bekend kwam te staan als de pest van Justinianus. De pest verspreidde zich hoogstwaarschijnlijk 
vanuit Ethiopië en kwam via Egypte terecht in de Oost-Romeinse hoofdstad Constantinopel (het 
huidige Istanbul). In het Romeinse Rijk alleen al stierven er per dag vijfduizend mensen aan deze 
ziekte. De ziekte stak in de jaren erna regelmatig de kop op en eiste dan nieuwe slachtoffers. Tot 
770 na Christus wordt er melding van deze uitbraak gemaakt. 

De pest of de zwarte dood 

De pest richtte tijdens de Middeleeuwen grote schade aan. De ziekte ontstond waarschijnlijk 
rond 1330 in China en verspreidde zich daarna via het Mongoolse rijk richting Europa. De 
bacteriën werden verspreid door vlooien en luizen. In tegenstelling tot eerdere aannames, werden 
deze vlooien en luizen vooral door mensen verspreid en niet door ratten. Ander onderzoek heeft 
aangetoond dat de zwarte dood door dezelfde bacterie werd verspreid als de pest van Justinianus. 
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Een Duitse gravure van een pestdokter uit de 17e eeuw. I. Columbina (draughtsman), Paul Fürst 
(copper engraver) / Public domain 

Cholera 

De bacteriële ziekte Cholera komt al voor sinds de oudheid. Hoewel individuele gevallen de hele 
geschiedenis door voorkomen, kende deze ziekte meerdere grote uitbraken die in korte tijd veel 
mensenlevens eisten. Bij elk van de vijf bekendste cholera pandemieën vielen er 
honderdduizenden doden. De bacterie komt vooral voor in warm en vervuild water. 

De Spaanse Griep 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de wereld getroffen door de Spaanse Griep. In 
korte tijd maakte het virus meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog. De Spaanse 
Griep werd waarschijnlijk overgedragen van dieren op mensen. De zich razendsnel 
verspreidende ziekte maakte veertig tot honderd miljoen slachtoffers over de hele wereld. In 
Nederland stierven 27.000 mensen 
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Hongkong griep 

Een andere griep die in korte tijd veel slachtoffers maakte, was de Hongkong griep. Deze griep 
brak in 1968 uit in Hongkong en eiste in korte tijd ongeveer 1 miljoen slachtoffers. Het virus 
verspreidde zich in de herfst van dat jaar naar Europa en Australië en via terugkerende soldaten 
van de Vietnamoorlog naar de Verenigde Staten. De ziekte was niet erg besmettelijk maar 
maakte wel een groot aantal slachtoffers, wat vooral te wijten was aan het gebrek aan 
maatregelen dat werd genomen om het virus in te perken. Het virus kwam in de jaren erna terug, 
maar maakte nooit meer zoveel slachtoffers. 

Ebola 

Het Ebolavirus heeft officieel geen pandemieën veroorzaakt, omdat het zich niet over meerdere 
continenten heeft verspreid. Tóch was de angst bij de de ontdekking van het virus groot dat het 
wereldwijd voor slachtoffers zou zorgen. Dit werd uiteindelijk geen werkelijkheid, maar binnen 
het continent Afrika zijn er veel mensen overleden aan Ebola. Vooral de eerste uitbraak in 1976 
en de recente uitbraak in 2014 zorgden voor veel slachtoffers. Bij de laatste uitbraak werden 
Congo en een groot deel van West-Afrika getroffen. 

Sars 

In 2002 brak in China het SARS virus uit. Omdat het in eerste instantie werd verzwegen door de 
Chinese regering, werden er pas laat maatregelen genomen. Het virus kon zich zo gemakkelijk 
verspreiden naar 28 landen. In totaal stierven meer dan 900 mensen aan het virus, waarvan de 
meesten uit China afkomstig waren. 

Mexicaanse Griep 

Vanaf maart 2009 verspreidde zich vanuit Mexico de Mexicaanse griep. Deze griep werd ook 
wel varkensgriep genoemd, omdat gedacht werd dat varkens het op mensen overbrachten. Later 
bleek dit niet te kloppen. Vanuit Mexico verspreidde het virus zich eerst naar de Verenigde 
Staten en later over de rest van de wereld. In totaal waren er meer dan 260 duizend griepgevallen 
en 13,5 duizend doden. In Nederland werden ongeveer 15 duizend inwoners besmet en overleden 
54 mensen ten gevolge van de griepuitbraak. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/overzicht-van-grote-pandemieen-in-de-geschiedenis 
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Pestbacteriën uit zesde eeuw onthullen geschiedenis zwarte dood 
DO. 01 SEP. 2016 — ARTIKEL 

 

Builen zo groot als een sinaasappel, onderhuidse bloedingen die ervoor zorgen dat 
de huid zwart kleurt, koorts en het opgeven van bloed: slachtoffers van de pest 
stierven een afschuwelijke dood. Wetenschappers willen weten hoe de zwarte dood 
zich tot een zo dodelijke ziekte kon ontwikkelen. 

Nieuw onderzoek aan pestbacteriën op eeuwenoude schedels die in Zuid-Duitsland 
zijn gevonden, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Molecular Biology 
and Evolution, hebben nu nieuwe puzzelstukjes opgeleverd.  

We kennen de builenpest vooral uit de geschiedenisboekjes: een pandemie die in de 
Middeleeuwen dood en verderf zaaide in Europa en Azië. Maar de zwarte dood is 
nooit helemaal verdwenen. In China raakte iemand in 2014 nog besmet.  

De nieuwe studie richt zich op de eerste gedocumenteerde uitbraak in de zesde 
eeuw: de pest van Justinianus. Die pandemie kostte in twee eeuwen tijd 50 miljoen 
mensen het leven, toen 15 procent van de wereldbevolking, en verzwakte het Oost-
Romeinse Rijk. 

Nieuws en Co: Ziektekiemen in oude botten 

In een oud graf in Beieren zijn skeletten uit die tijd gevonden waarin de 
onderzoekers een fossiele versie vonden van de pestbacterie Yersinia pestis. 'Die is 
via de bloedbaan bij de tanden terechtgekomen', vertelt moleculair 
archeoloog Kirsten Ziesemer van de Universiteit Leiden in het radioprogramma 
Nieuws & Co. Ze was zelf niet betrokken bij de studie, maar doet vergelijkbaar 
onderzoek. 
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De onderzoekers wisten de genetische informatie van de eeuwenoude 
bacteriën te analyseren. Ze vergeleken dat met een studie uit 2014 waar hetzelfde 
soort onderzoek werd gedaan naar bacteriën die werden aangetroffen in een schedel 
die op 20 kilometer afstand was opgegraven.  

De vondst van de pestbacterie in de Duitse schedels verraste de onderzoekers. Het 
was niet bekend dat de pest van Justinianus helemaal tot in Zuid-Duitsland was 
doorgedrongen. De schedels werden gevonden in Altenerding en Aschheim, niet ver 
van München. 

Columbus 

Ziesemer: 'De genen die ze vonden kunnen een antwoord geven op de vraag waarom 
de ziekte zo dodelijk was. Het mooie aan moleculaire archeologie is dat we door de 
tijd heen die bacteriën kunnen volgen. We kunnen zien hoe ze zich hebben 
aangepast aan verschillende omstandigheden. We kijken bijvoorbeeld ook naar de 
impact van de Europese interactie in de Caraïben. Hoe hebben microben zich 
aangepast toen Columbus naar de nieuwe wereld ging?' 

De vondst van oude pestbacteriën is belangrijk. Onderzoekers kunnen het dna van 
die bacteriën met dezelfde micro-organismen van honderd of duizend jaar later 
vergelijken. 'Welke aanpassingen heeft dat organisme gemaakt om dodelijker te 
worden, of juist niet? Hij wil zo veel mogelijk mensen infecteren maar ook zo lang 
mogelijk overleven. Een ziekte als ebola is heel infectieus en daardoor roeit hij 
zichzelf eigenlijk uit.' 

Met de huidige migratiestromen en de groei van de wereldbevolking steken veel 
oude ziektes soms nog steeds de kop op. 'De pest breekt nog steeds af en toe uit in 
India en China. Met het moleculair-archeologische onderzoek kunnen we helpen bij 
de bestrijding van de ziekte.' 

https://nos.nl/artikel/2129271-pestbacterien-uit-zesde-eeuw-onthullen-geschiedenis-
zwarte-dood.htmlBron: NOS. 
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De Spaanse Griep (1918-1920) – Geschiedenis van de pandemie. Ontstaan, 
impact en gevolgen van de ziekte 
Door Enne Koops – Laatste update 16 maart 2020 – Online: 2 mei 2018 
 
Honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een pandemie die aan een geschatte 
50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte: de Spaanse Griep. Een veelvoud van het aantal 
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Toch is de Spaanse Griep (1918-1920) in veel 
historische werken over de twintigste eeuw niet meer dan een voetnoot. Ten onrechte, zo 
stelt wetenschapsjournaliste Laura Spinney in De Spaanse Griep (De Arbeiderspers, 2018). 

 
Pamflet dat in Australië werd verspreid naar aanleiding van de Spaanse GriepVerschijnselen van 
de griep waren: hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn. Daarna leed men aan enorme 
moeheid en flauwtes. Uiteindelijk had men zelfs geen energie meer om te eten, te drinken en 
adem te halen. Binnen enkele dagen had de ziekte de dood tot gevolg. 

De ziekte velde aanvankelijk vooral Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte 
vermoedelijk ook bij andere legertroepen terecht, zoals het Duitse leger. Van alle militairen die 
overleden gedurende de Eerste Wereldoorlog, overleed 70 procent aan de Spaanse Griep. Toen 
de Eerste Wereldoorlog voorbij was en de militairen weer huiswaarts keerden, sloeg het virus in 
enorm tempo om zich heen. 

Een ziekte van ongekende proporties 

Spinney’s boek diept de oorzaken, verspreiding en de gevolgen van de Spaanse Griep uit op 
mondiaal niveau. De Spaanse Griep was een ziekte van ongekende proporties. De eerste patiënt 
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werd geregistreerd op 4 maart 1918 in de Verenigde Staten, het laatste slachtoffer viel ergens in 
maart 1920. De pandemie werd Spaanse Griep genoemd, omdat journalisten in Spanje de eersten 
waren die er tijdens de Eerste Wereldoorlog over berichtten. 

 
Wereldwijd kreeg maar liefst een op de drie mensen – een half miljard – deze griep, van wie een 
geschatte 50 à 100 miljoen overleden. In totaal stierf 2.5% tot 5% van de wereldbevolking aan 
het virus. Hiermee was de Spaanse Griep de grootste killer sinds de Zwarte Dood, die in de 
Middeleeuwen miljoenen levens eiste. Ter vergelijking: de Eerste Wereldoorlog en Tweede 
Wereldoorlog kostten aan respectievelijk 17 en 60 miljoen mensen het leven. Toch is de Spaanse 
Griep als ‘enkelvoudige gebeurtenis’ – anders dan beide wereldoorlogen, het communisme, de 
Koude Oorlog en dekolonisatie – opvallend afwezig in historische overzichtswerken. Spinney: 

“Op de vraag wat de grootste ramp van de twintigste eeuw was, antwoordt vrijwel niemand: de 
Spaanse Griep. iedereen reageert verrast als je de getallen noemt die eromheen hangen.” (16) 

Historiografie over de Spaanse Griep 

In de eerste decennia na de uitbraak van de Spaanse Griep werd het virus vooral onderzocht door 
epidemiologen, virologen en medisch historici. Het duurde tot de jaren 1990 voordat het 
onderzoek naar de Spaanse Griep echt een hoge vlucht nam en meerdere disciplines zich in deze 
pandemie gingen verdiepen, onder wie economen, politicologen en mainstream historici. Zij 
publiceerden hun bevindingen echter vooral in specialistische tijdschriften. 

Wat is dan het nieuwe van Laura Spinney’s boek? In de eerste plaats heeft de Britse 
wetenschapsjournaliste alle bestaande kennis verzameld en geanalyseerd. Ten tweede plaatst de 
auteur de pandemie in een brede context. De Spaanse Griep gaat in op het impact van de Spaanse 
Griep op alle continenten, wereldwijd dus, en niet – zoals gebruikelijk – op alleen Europa en de 
Verenigde Staten. 

‘De hoest van Perinthus’ & eerste griep in Irak 

Hippocrates van Kos. In het eerste hoofdstuk maakt de lezer kennis met de geschiedenis van 
griepvirussen. De oudst bekende en gedocumenteerde uitbraak vond plaats in Noord-
Griekenland in 412 v.Chr. en is beschreven door de arts Hippocrates als de ‘hoest van Perinthus’. 
De oorzaak van de grote griepuitbraak was volgens Hippocrates een onbalans tussen de vier 
lichaamssappen (zwarte gal, gele gal, slijm en bloed): de humorenleer zoals later uitgewerkt door 
Galenus. 

Vermoedelijk was de Griekse uitbraak niet de eerste, maar ontstonden grote griepuitbraken voor 
het eerst rond 10.000 v.Chr. ten gevolge van de Neolithische Revolutie. Door de uitvinding van 
de landbouw ontstonden toen dorpen en steden en gingen mensen in grote groepen dicht bij 
elkaar wonen. Veel mensen op een klein gebied is een belangrijke voorwaarde voor crowd 
diseases als griep, pokken, mazelen, tbc en influenza. 
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Mogelijk vond de eerste grote griepuitbraak rond 3000 v.Chr. plaats in de stad Uruk in het 
huidige Irak. Uruk was toen met 80.000 inwoners de grootste stad ter wereld. Maar, zo 
beklemtoont Spinney, dat blijft giswerk. 

Naast ‘de hoest van Perinthus’ voert Laura Spinney de lezer langs een paar andere grote 
griepuitbraken, waaronder een epidemie in het leger van Karel de Grote rond 800, de invloed van 
de griep in de Nieuwe Wereld na Columbus, een grote uitbraak in Engeland in 1557 en de griep 
sinds de Industriële Revolutie (die tot sterke urbanisatie leidde). 

Begin en verloop van de Spaanse Griep 

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Spaanse Griep begon op 4 maart 1918 in Camp Funston 
in Kansas, op een Amerikaanse legerbasis. Hier overleed de kok Albert Gitchell aan de griep. 
Toen de geallieerden naar Europa vertrokken om te vechten in de wereldoorlog, werden ze 
ingeënt met 14 tot 26 vaccinaties. Mogelijk heeft die combinatie onbedoeld een chemisch 
bijeffect gehad, wat leidde tot het virus. Ook zou hun lichaam door al die ingeënte antistoffen 
dusdanig overbelast zijn geweest, dat er een verandering plaatsvond bij de aanmaak van 
antistoffen. 

Een tweede gangbare theorie is dat de pandemie zijn oorsprong had in China in de jaren 1917-
1918. Volgens diezelfde onderzoekers was de Spaanse griep een gemuteerd varkensvirus. Een 
derde theorie wijst de plaats Étaples in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog als startpunt 
aan. Ten slotte zijn er onderzoekers die wijzen op de Spaanse Griep als een variant van 
gemuteerde vogelgriep. Spinney maakt geen keuze uit de drie theorieën over de herkomst van de 
Spaanse Griep, maar één ding is wel zeker: “De Spaanse Griep is niet in Spanje begonnen.”  

Enkele gevolgen van de Spaanse Griep 

De Spaanse Griep had wereldwijd ingrijpende gevolgen. In Nederland vielen ongeveer 30.000 
slachtoffers, in andere landen en gebieden had de griep meer impact. In Bristol Bay, Alaska, 
stierf 40 procent van de bevolking aan de griep. In sommige regio’s zelf 90 tot 100 procent van 
de bevolking. In elk geval verdwenen er door de Spaanse Griep ongeveer twintig talen… 

Ook in economisch opzicht had de Spaanse Griep meetbare gevolgen. Zo wordt India behoorlijk 
getroffen door de pandemie: “De agrarische productie van India was na de Spaanse Griep 
vergeleken met de periode vóór 1918 met 3 procent gekrompen.”  

De Spaanse Griep – Hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde.  Het Indiase 
geboortecijfer daalde door de griepepidemie met 30 procent, maar veerde daarna vrij snel weer 
op. Ook in Europa daalden de geboortecijfers in de jaren 1918-1919 aanzienlijk. Spinney meldt 
overigens niet dat hier uiteraard ook een verband lag met de vele jongemannen die in de jaren 
1914-1918 omkwamen op de Europese slagvelden. 

De Noorse epidemioloog Svenn-Erik Mamelund concludeerde dat de Spaanse Griep in 
Noorwegen tot een verzevenvoudiging van het aantal depressies leidde, net als bij andere grote 



15 
 

griepuitbraken in Noorwegen in de periode 1872-1929. Ook de vele gevallen van ‘slaapziekte’ 
(encephalitis lethargica, ofwel: EL) na 1918 hielden mogelijk verband met de Spaanse Griep. 

Ten slotte stimuleerde de grieppandemie de wetenschap in het interbellum, maar ook de opkomst 
van nieuwe alternatieve vormen van religie (zoals het spiritisme) en versterkte zij het 
cultuurpessimisme dat in de jaren 1920 verwoord werd door denkers als Oswald Spengler, José 
Ortega y Gasset en Johan Huizinga. 

https://historiek.net/spaanse-griep-1918-pandemie/79002/ 
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10 maart 2020 

Zal de Corona-crisis leiden tot een economische crisis? 

Nu het Corona (of Covid-19) virus zich verspreidt, worden meer mensen en meer bedrijven 
getroffen. Overheden plaatsen hele regio's in quarantaine. Zal de Corona-crisis uiteindelijk ook 
leiden tot een economische crisis? Is de daling op de beurzen het eerste teken van een 
langduriger effect op de internationale economie? En zou de crisis ook een positief effect kunnen 
hebben op de handel; profiteren landen of bedrijven van deze buitengewone situatie? 

Julia Swart en Marc Schramm van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) werpen 
hun licht op de economische gevolgen van de Corona-crisis. ‘Deze schok is tijdelijk,' zegt 
Schramm, 'het zal een paar maanden duren. En als het een pandemie blijkt te zijn, zal het nog 
enkele maanden langer duren. Maar het is geen permanente schok.’ 

Wanneer we bij elkaar komen om te spreken over de economische gevolgen van de Corona-
crisis, komt het nieuws binnen dat er een sterke daling op de internationale beurzen is, die 
samenhangt met de daling van de olieprijs. 

‘Twee schokken die samenvallen leiden tot veel meer onzekerheid over de winstvooruitzichten 
in de toekomst', zegt Marc Schramm. ‘De olieprijzen zijn ook tijdens de corona-crisis al sterk 
gedaald', zegt Julia Swart, universitair docent Economic Sustainability: 'omdat mensen minder 
reizen, zowel met de auto als met het vliegtuig, heeft dat een sterk effect gehad op de vraag naar 
olie. Dat is niet meer dan normaal, zo werkt de markt. De vraag is: hoe lang gaat het duren?' 

Ik denk niet dat dit een opmaat is voor een diepe crisis, zoals de crisis van 1929 of de crisis van 
2008. 

Marc Schramm 

Verschillende soorten crisis 

‘De onzekerheid maakt het voor ons moeilijk om een voorspelling te doen,' voegt Swart eraan 
toe, 'omdat het niet alleen om een economische voorspelling gaat, maar ook om hoe het virus zal 
evolueren, zich zal verspreiden en hoe politici daar mee om zullen gaan.’ 

‘Ik denk niet dat dit een opmaat is voor een diepe crisis, zoals de crisis van 1929 of de crisis van 
2008', zegt Schramm. ‘Aandelenkoersen stijgen en dalen in tijden van onzekerheid over de 
toekomst. Dat is nu ook het geval, vanwege de uitbraak van het virus en de beleidsreacties 
daarop, bijvoorbeeld door hele gebieden zoals de grote industriële regio Wuhan in China en 
Milaan, de 'motor' van de Italiaanse economie, af te sluiten. Dat soort reacties zal negatieve 
gevolgen hebben voor bedrijven en hun winst’, zegt hij, ‘maar we weten niet of dit ‘in 
quarantaine plaatsen van regio's’ zal worden uitgebreid met andere regio's. 
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Economische schokken in het verleden, zoals bijvoorbeeld de hypotheekcrisis, waren een crisis 
in de financiële sector zelf. Beleggers wisten niet welke banken veilig waren en welke niet en we 
zagen vervolgens een ineenstorting van het vertrouwen in de financiële sector. We wisten niet 
wanneer de schok voorbij zou zijn. Dat betekende meer onzekerheid, met gevolgen voor de 
investeringsbeslissingen, beslissingen in de uitgaven van consumenten en het leidde tot een veel 
grotere en langduriger recessie dan ik nu verwacht als gevolg van het virus.’ 

Kan deze crisis worden vergeleken met de SARS-crisis? 

‘Dat kan,' zegt Swart, 'we hebben toen dezelfde gebeurtenissen gezien. Het is een schok in de 
economie. Die schept onzekerheid en de markten reageren daar op een zeer rationele manier op. 
Mensen willen minder investeren en halen hun geld weg bij bedrijven die het meest getroffen 
worden. Je ziet ook dat niet de aandelen van alle bedrijven dalen; er zijn ook bedrijven die van 
deze crisis profiteren. Dat is vergelijkbaar met wat we hebben gezien tijdens de uitbraak van 
SARS. Er is echter een belangrijk verschil tussen de twee crises. SARS is nu zeventien jaar 
geleden en China was toen al een grote speler op de markt, maar tegenwoordig bedraagt het BBP 
van China meer dan 15 procent van het mondiale BBP. Wanneer de productie in China nu stopt 
of afneemt, heeft dat een veel grotere impact op de wereldeconomie. 

De soort schok die nu in de economie optreedt, is van een andere aard. Toen het virus uitbrak, 
wilden we niet minder consumeren, we konden sommige producten gewoon niet krijgen. Dan zie 
je de prijzen van sommige goederen stijgen: het treft andere landen via een supply chain shock. 
Deze keer is die veel sterker omdat China veel groter is geworden in termen van consumptie en 
vanwege de manier waarop het via de toeleveringsketen met andere economieën is verbonden.’ 

Supply shock en demand shock 

Kan de huidige crisis ook beschouwd worden als een noodzakelijke correctie, zoals een 
bosbrand, en een afkoelend effect hebben op de Chinese economie?  

‘Ik denk het niet,' reageert Swart. ‘Er zijn andere instrumenten om de economie af te koelen: 
monetair beleid, fiscaal beleid. In het geval van de Corona-crisis heb je winnaars en verliezers. 
Een schok is nooit goed, want sommige bedrijven worden er meer door getroffen dan andere. 
Het is disproportioneel en creëert onevenwichtigheden in de economie, dat is nooit goed.’ 

Schramm: 'De Corona-uitbraak bevat twee soorten schokken: een supply shock en een demand 
shock. We zien stilstand of beperkte productie in de regio's die in quarantaine zijn geplaatst - een 
negatieve schok in het aanbod. Mensen worden ziek, kunnen niet aan het werk; een negatieve 
schok voor het aanbod. 

Maar het is ook een schok voor de vraag. Mensen gaan niet meer naar bars en restaurants, reizen 
minder vaak. Het nadeel van dit virus is dat het ook de dienstensector treft; de detailhandel, 
cafés, hotels etcetera. En dat zijn typisch diensten en goederen die een overheid niet afneemt. 
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Normaal gesproken kan een overheid de economie stimuleren door meer uit te geven, maar ik zie 
niet gebeuren dat de Chinese overheid meer gaat uitgeven in cafés en restaurants en hetzelfde 
geldt voor het verlagen van de rente.’ 

De grote bedrijven beginnen minder te verkopen, moesten soms hun deuren sluiten en ervaren 
een schok, maar zullen uiteindelijk weer terugkeren naar normaal. Maar voor het midden- en 
kleinbedrijf kan het een blijvende schok zijn.  

Julia Swart 

Als de situatie weer terug is naar normaal, heb je weer dezelfde concurrentieposities 

Zie je winnaars, die profiteren van deze crisis? 

‘Ze zijn er,' bevestigt Swart. 'Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld begonnen met de 
productie van de beschermkapjes die mensen nu dragen. Maar tegelijkertijd hebben de meeste 
bedrijven meestal een paar alternatieven waar ze hun goederen van kunnen kopen. Apple is een 
specifiek geval (en er zijn er meer voorbeelden), maar meestal zoeken bedrijven naar 
concurrentie, naar lagere prijzen. In de huidige situatie zullen de prijzen van Chinese 
leveranciers hoger zijn en kunnen ze zich wenden tot een andere leverancier. Er is dus wat 
ruimte voor verandering, en sommige bedrijven zouden kunnen profiteren van de crisis. Maar er 
zijn nauwelijks bedrijven die door de crisis groter zijn geworden dan andere. Als de situatie weer 
terug is naar normaal, heb je weer dezelfde concurrentieposities.’ 

‘Deze schok is tijdelijk,' zegt Schramm, 'het zal een paar maanden duren. En als het een 
pandemie blijkt te zijn, zal het nog enkele maanden langer duren. Je krijgt alleen een 
verplaatsing in de toeleveringsketen, als het een langduriger proces is. Als China bijvoorbeeld 
duurder zou worden, dan zijn bedrijven als Apple geneigd te verhuizen naar Bangladesh, 
Vietnam of andere low cost economieën. Maar het zal niet leiden tot een grote recessie.’ 

Het midden- en kleinbedrijf wordt het meest getroffen 

Zijn we afhankelijk geworden van de Chinese economie? 

‘We zijn afhankelijk van China,' zegt Swart. ‘Veel bedrijven werden getroffen toen China stopte 
met produceren, maar niet op zo'n grote schaal. 

‘En het is beperkt tot een bepaalde regio,' voegt Schramm daaraan toe, 'in de Hubei-regio heb je 
vooral zware industrie, chemie en dergelijke. Niet de hele maakindustrie is getroffen.' 

‘Het probleem is dat het sommige kleine bedrijven echt raakt’, zegt Swart. ‘De grote bedrijven 
beginnen minder te verkopen, moesten soms hun deuren sluiten en ervaren een schok, maar 
zullen uiteindelijk weer terugkeren naar normaal. Maar voor het midden- en kleinbedrijf kan het 
een blijvende schok zijn. Mensen gaan niet meer naar de sportschool, niet meer naar restaurants. 
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Die bedrijven hebben misschien veel geïnvesteerd en schulden gemaakt en de bank zou kunnen 
zeggen: sorry, we moeten het faillissement aanvragen.’ 

‘Dit zal zeker pijn doen', voegt Schramm er aan toe. ‘Maar het is tijdelijk. Als de sportschool het 
overleeft, komen de klanten volgend jaar zeker terug. Een permanentere schok kan de 
handelsoorlog tussen China en de VS worden, die leidt tot handelsbarrières en bedrijven tot 
nadenken over verplaatsing brengt', zegt Schramm. ‘De eerste reactie in de VS op het 
Coronavirus was: "dat is goed, want nu kunnen we meer produceren" een nogal waardeloze 
uitspraak. Maar het is niet onzinnig om te kijken hoe de VS op de huidige situatie reageren. Een 
inadequate beleidsreactie op zo'n tijdelijke crisis zou gevolgen kunnen hebben voor de 
winstvooruitzichten van grote Amerikaanse bedrijven in de wereld en dus voor de beurzen in het 
algemeen’. 

https://www.uu.nl/achtergrond/zal-de-corona-crisis-leiden-tot-een-economische-crisis 
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Een corona-polikliniek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.Beeld ANP 

De ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt, lijkt op griep. 
Maar subtiele verschillen in het virus kunnen grote gevolgen hebben. ‘We 
hebben deze ziekte nog lang niet in de vingers.’ 

Joep Engels21 maart 2020, 1:00 
Covid-19 is een nieuw ziektebeeld, benadrukt hij. Artsen en wetenschappers moeten deze ziekte 
in korte tijd leren kennen. Hoe verspreidt het virus zich, wat zijn de symptomen, hoe kun je de 
ziekte behandelen. “We zitten nog in de fase waarin we elke dag bijleren. In een hoog tempo 
verschijnen nieuwe wetenschappelijke artikelen”, zegt Mark de Boer, internist-infectioloog van 
het Leids UMC. “Er zijn nog veel onzekerheden. En wat ik vandaag vertel, kan morgen weer net 
iets anders liggen.” 

Duidelijk is wel dat het nieuwe coronavirus het op de luchtwegen heeft gemunt. Het verspreidt 
zich in hoestdruppeltjes door de lucht en dringt dan via neus, mond of ogen het menselijk 
lichaam binnen. Soms neemt het een indirecte route en bereikt het zijn doel via besmette 
oppervlakken en handen die het gezicht aanraken. Als het eenmaal binnen is, kruipt het door tot 
de slijmvliezen achter in de keel. 

Virussen zijn een bijzondere vorm van leven. Het is een stukje genetische code, gehuld in een 
vetachtige jas waar wat eiwitten op zitten. Meer niet. Ze groeien niet, ze eten niet, ze komen 
eigenlijk pas tot leven als ze een gastheer hebben gevonden bij wie ze kunnen binnendringen. 
Maar dan moeten ze zich daar dus wel toegang toe weten te verschaffen. 

Het nieuwe coronavirus vertoefde al langere tijd in dieren, in vleermuizen met name, en moet in 
het verleden ook vaker met mensen in aanraking zijn gekomen. Het virus beschikte echter niet 
over de goede sleutel waarmee het humane cellen kon openen. Maar virussen muteren veel en 
kennelijk is een eiwit op de jas van het virus, het zogeheten spijkereiwit, een keer zo veranderd 
dat het precies paste op een receptor van cellen in het slijmvlies. 

Werkwijze virus 
Alle virussen die luchtweginfecties veroorzaken, gaan zo te werk, zegt De Boer. Het griepvirus, 
verkoudheidsvirussen, de coronavirussen. Allemaal hebben ze een eiwit dat past op receptoren 
van cellen in de luchtwegen en longen. Daarmee komen ze binnen en dan planten ze zich voort. 
Vermeerderen ze zich eigenlijk. “Ze kunnen zichzelf niet voortplanten. Virussen misbruiken de 
machinerie van de gastheercel. Die is bedoeld om het DNA van de cel af te lezen en eiwitten te 
maken. Het virus misbruikt dit apparaat om zich te repliceren.” Het virus kaapt de cel, vertelde 
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een infectiespecialist onlangs in The New York Times. “Ze nemen de regie van de cel over en 
zeggen eigenlijk: stop met wat je aan het doen bent en maak zoveel mogelijk kopieën van mij 
aan.” 

De Boer: “Op een gegeven moment krijgen de cellen dit misbruik in de gaten. Ze plegen 
zelfmoord of gaan op een andere manier te gronde. Het virus vindt dit prettig, het komt daardoor 
immers in groten getale vrij en kan op zoek naar andere cellen.” Terwijl de gastheer last krijgt 
van een schrale keel en een droge hoest, dringt het virus dieper door in het lichaam. De 
bronchiën af, de longen in. 

Intussen is het immuunsysteem in actie gekomen. Het heeft de infectie ontdekt en stuurt er 
troepen op af. Antilichamen en afweercellen. “Als dit op tijd gebeurt, komt de infectie niet tot 
ontwikkeling. Maar dit virus is nieuw en onbekend voor het immuunsysteem, en dan duurt het 
even.” 

Het gevolg is een immunologische ontstekingsreactie. In het gebied waar het virus huishoudt, 
stroomt een geweldige hoeveelheid afweercellen toe. Het slijmvlies in de longblaasjes verdikt, 
waardoor het lastiger wordt voor de longen om zuurstof door het dunner membraan van de 
blaasjes in de bloedbaan te krijgen. Bovendien vullen de longblaasjes zich met vocht en pus. “De 
patiënt krijgt het benauwd en gaat steeds sneller ademen. Dit is het standaardproces bij alle virale 
longontstekingen die uit de hand lopen.” 

Waarom Li Wenliang overleed 
Op 7 februari dit jaar overleed Li Wenliang, de oogarts uit het ziekenhuis van Wuhan, die al in 
december had gewaarschuwd voor de uitbraak van een vreemde ziekte die hem erg aan Sars deed 
denken. Sars had in 2002 en 2003 in China rondgewaard en bijna 800 levens geëist. De wereld 
reageerde ontzet op zijn dood, niet alleen omdat Li er aanvankelijk van werd beschuldigd valse 
geruchten te verspreiden, maar ook omdat hij slechts 33 jaar oud was. Het nieuwe coronavirus 
leek alleen ouderen hard te treffen. 

Een mogelijke verklaring voor zijn dood was dat hij aan een overdaad aan virus was 
blootgesteld. Ineens zo’n grote dosis dat zijn immuunsysteem er geen antwoord op had. “Het is 
een hypothese”, zegt Mark de Boer van het Leids UMC. “Maar dan is het waarschijnlijker dat hij 
veel vaker dan een paar keer is geïnfecteerd en zijn longen op meerdere plaatsen zijn besmet.” 

Ook hier geldt dat we nog niet weten wat er exact is gebeurd. “Je hoort ook verhalen over 
waardoor anesthesisten zijn overleden. Als zij een patiënt aan de beademing leggen, brengen ze 
een buisje in de luchtwegen in. Dan hoest de patiënt heel veel fijne waterdruppeltjes met virus. 
Daar kun je ook diep in de longen door worden besmet.” 
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Maar, benadrukt hij, het zijn allemaal hypotheses. “Het zou ook kunnen dat Li oververmoeid 
was. En dat zijn immuunsysteem daardoor was verzwakt. We kunnen slechts speculeren.” 

Wat de longontsteking door het nieuwe coronavirus anders maakt, is nog nauwelijks bekend. 
“Het zijn per virussoort altijd subtiele verschillen. Die zijn in mensen moeilijk te bestuderen. Dat 
moet dus in proefdieren en dat kost tijd. We weten nu nog niet in hoeverre deze immunologische 
ontstekingsreactie anders is dan bij influenza.” 

Daar zijn natuurlijk wel ideeën over, elke dag verschijnen er nieuwe theorieën. “Het is 
interessant om daar als wetenschappers onderling over te discussiëren, maar daar waag ik me 
hier niet aan. De patiënt is er op dit moment niet mee geholpen.” 

Niettemin, aan het ziektebeeld van Covid-19 valt wel het een en ander op. De symptomen 
verschillen per persoon aanzienlijk. Veel mensen krijgen weinig klachten, hooguit een lichte 
verkoudheid. Kinderen lijken er zelfs vaak helemaal niets van te merken. Maar er is een groep 
die ernstigere klachten krijgt: koorts, droge hoest of benauwdheid. Zeker bij een combinatie van 
die klachten belanden patiënten vaker in het ziekenhuis. 
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Plotseling verslechteren 
Een grote groep herstelt. Deze mensen zijn na vijf of zeven dagen weer aan de beterende hand. 
Maar een fractie verslechtert plotseling. Ze moeten alsnog naar het ziekenhuis. En als ze daar al 
lagen, komen ze op de intensive care. Het is onduidelijk waarom dat soms gebeurt, zegt De Boer. 
“Het zou kunnen dat de immunologische reactie na een paar dagen op volle toeren komt. De 
ontsteking in de longen, met de zwellingen, zou dan dus ook toenemen. Terwijl er op zich niet 
meer virus is. Of het immuunsysteem krijgt het virus juist niet onder controle, niet voldoende 
opgeruimd. En dan gaat het erom of het je lukt om het virus op tijd af te remmen. Misschien is 
het ook een combinatie van die twee.” 

Ten slotte kunnen er ook complicaties optreden. Er kan bijvoorbeeld een bacteriële longinfectie 
over de virusaanval heen komen. “Dat kan heel goed. Dat zul je met een kweek van opgehoest 
slijm moeten vaststellen.” 

Intussen staat de arts vaak voor een dilemma. Als de patiënt steeds moeizamer gaat ademen, dan 
is het een optie om ontstekingsremmers toe te dienen zodat de zwellingen wat verminderen. 
“Maar ja, die ontstekingsremmers dempen de immuunreactie. Die was immers de oorzaak van de 
zwelling. En dus krijgt het virus weer de vrije loop. Er is op dit moment nog geen studie die 
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aantoont dat het toedienen van ontstekingsremmers, in een vroeg stadium, de prognose van de 
patiënt verbetert. Dat raden we voorlopig dus niet aan.” 

Maar wat dan? “Het meest ideale is om de patiënt in dat vroege stadium met virusremmers te 
behandelen. Er zijn ook wel remmers die werkzaam zijn tegen andere virussen maar we weten 
niet welke middelen het meest in aanmerking komen.” 

Daar wordt veel onderzoek naar gedaan, maar je moet er volgens De Boer ook logisch naar 
kijken. “Begin met de vraag: voor welk middel is het op biologische gronden plausibel dat het 
werkt. Daarvan moet je in celkweken onderzoeken of ze iets tegen dit virus doen. Vervolgens 
test je ze in dierstudies en daarna bij patiënten. Wordt het virus bij hen geremd, en zijn ze ook 
beter af? En niet in de laatste plaats: is het middel ook in grote hoeveelheden beschikbaar? Met 
tien potjes gaan we het natuurlijk niet redden.” 

Langzaam druppelen de eerste klinische studies binnen, maar voorlopig nog zonder veel 
resultaat. “Er is nog geen middel waarmee dat hele treintje aan vragen is afgelopen, en waar we 
overal ‘ja’ hebben kunnen invullen. Niets heeft zijn nut nog in grote klinische studies bewezen.” 

Voor een arts is dat een onbevredigende situatie.”Op gegeven momenten worden we 
geconfronteerd met patiënten hier in het ziekenhuis die ineens achteruit gaan. Als arts wil je dan 
iets doen. Je wilt een medicijn toedienen dat veilig en werkzaam is. Dat is er nog niet. Doorgaans 
heb je als arts een ziekte goed in de vingers. Je hebt heel veel patiënten gezien, veel foto’s. Je 
kent het ziektepatroon. Je weet wat je kunt verwachten en wat je moet doen. Die ervaring hebben 
we met Covid-19 nog niet.” 
 
https://www.trouw.nl/wetenschap/wat-dit-coronavirus-zo-bijzonder-maakt 
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We waren gewaarschuwd, maar het coronavirus greep zijn kans 
Auteur: Elles Lalieu  30 januari 2020 

Thema: De corona-uitbraak van 2020 

Op straat is er paniek, maar de uitbraak in Wuhan komt voor viroloog Eric 

Snijder niet als een verrassing. Hij doet al jarenlang onderzoek naar dit soort 

virussen, maar de financiering is beperkt. 

Gesloten scholen, winkels en treinstations in Wuhan. Mondkapjes domineren op veel plaatsen in 
China het straatbeeld. De angst voor een nieuw ontdekt coronavirus (2019-nCoV) zit er goed in. 
“De paniek is echt en zal ook nog wel even aanhouden”, stelt Eric Snijder, hoogleraar 
moleculaire virologie aan de Universiteit Leiden. “Pas over een paar maanden weten we welke 
kant dit opgaat.” 

Snijder doet al dertig jaar onderzoek naar coronavirussen. Hij herinnert zich nog levendig de 
uitbraak van het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) in 2003. "Destijds raakten er 
in een half jaar tijd achtduizend mensen geïnfecteerd en vielen er zo’n achthonderd doden”, 
vertelt hij. “Het aantal mensen dat besmet is met het nieuw ontdekte coronavirus gaat daar 
vandaag of morgen waarschijnlijk al overheen.” 

 
Coronavirussen circuleren uitbundig in vleermuizen. Niet alleen in Azië, maar ook op andere 
plekken in de wereld. 
 Lode Rubberecht via Provincie Antwerpen 

SARS-achtig virus 

De uitbraak in Wuhan komt voor hem niet als een verrassing. “Dit specifieke virus was nog nooit 
eerder gezien, maar het is genetisch voor tachtig procent identiek aan SARS. We weten dat er 
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allerlei SARS-achtige virussen uitbundig circuleren in vleermuizen en ook dat een deel van die 
virussen in staat is om over te stappen naar mensen.” Sommige hebben daar zelfs nauwelijks 
aanpassingen voor nodig, zo beschreven Amerikaanse virologen al in 2013 en 2015 in 
vakblad Nature. 

We waren dus gewaarschuwd, maar toch wist dit virus zijn kans te grijpen. “Dat is 
zorgwekkend”, stelt Snijder. “We hebben zeventien jaar voorbij laten gaan zonder dit probleem 
echt aan te pakken. Ik ben betrokken geweest bij de opzet van verschillende Europese projecten, 
waarbij we de belangrijkste virusgroepen zo goed mogelijk in kaart wilden brengen. 
Bijvoorbeeld door te bekijken waar je met nieuwe geneesmiddelen op kunt aangrijpen. Dat hield 
na een aantal jaren op. SARS was toen geen probleem meer, dus niemand wilde verder 
investeren. Onderzoekers waren weer aangewezen op hun eigen, beperkte, financiering.” 

Quarantaine en hygiëne 

Door het onvolledige onderzoek na afloop van de SARS-uitbraak zijn er ook nu nog geen 
behandelmogelijkheden voor dit soort virussen. “SARS kwam uiteindelijk onder controle dankzij 
quarantainemaatregelen, maar het zal niet makkelijk zijn om dat kunstje nog een keer te 
herhalen. Isolatie van patiënten is mogelijk wanneer er enkele tientallen tot honderden 
besmettingen zijn. Maar als het er veel meer worden, is dat niet erg realistisch. Bij het nieuw 
ontdekte coronavirus zorgt iedere patiënt naar schatting voor drie tot vijf vervolgbesmettingen. 
De komende maanden zal blijken of quarantaine en hygiënemaatregelen dat aantal iets omlaag 
kunnen krijgen.” 

Vaccin of behandeling 

Er zijn steeds meer details over het coronavirus bekend. De concurrentiestrijd tussen 
onderzoekers is dan ook losgebarsten. Wie vindt als eerste een vaccin of behandeling tegen 
2019-nCoV? Om een geneesmiddel te vinden zijn verschillende strategieën denkbaar. Een 
daarvan maakt gebruik van geregistreerde geneesmiddelen; medicijnen die al goedgekeurd zijn 
voor de behandeling van een andere ziekte. Snijder: “Daar kunnen per toeval medicijnen bij 
zitten die werken tegen dit nieuwe virus. Het grote voordeel hiervan is dat de middelen al getest 
en goedgekeurd zijn en dus relatief snel beschikbaar kunnen komen. Het nadeel is dat ze niet 
specifiek voor dit doel ontwikkeld zijn en dus waarschijnlijk matig werken.” Wellicht is dit toch 
voldoende om de virusverspreiding te remmen. 

Een andere strategie is het medicijn zelf ontwerpen of gebruik maken van een bibliotheek met 
honderdduizenden chemische moleculen. “Aan een chemische stof of een zelf ontworpen 
medicijn kun je blijven sleutelen tot het goed genoeg is. Maar daarna moet het nog uitvoerig 
getest worden, eerst in proefdieren en dan in mensen. Dit is dus geen snelle optie, tenzij je 
concessies doet aan de grondigheid van de testfase”, zegt Snijder. 
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3D-illustratie van de structuur van het nieuw ontdekte coronavirus, 2019-nCoV. Het virus heeft 
vier oppervlakte-eiwitten: E (geel), S (paars), M (groen) en HE (blauw). Het S-eiwit geeft het 
virus zijn kroonachtige structuur. Vandaar de naam coronavirus. 
 Wikimedia Commons, scientificanimations via CC BY 4.0 

Evenwicht 

Al met al kan het nog maanden tot jaren duren voordat er een behandeling beschikbaar komt. 
Om de huidige uitbraak onder controle te krijgen, zullen we daar dus niet veel aan hebben. 
Snijder twijfelt ook of quarantainemaatregelen voldoende zullen helpen. Zo niet, dan gaat het 
virus de wereld over en zal het uiteindelijk vanzelf afzwakken. 

“Bij de introductie van een nieuw virus zien we in eerste instantie vaak een heftig ziektebeeld. 
Maar op een gegeven moment ontstaat er een evenwicht tussen de gastheer en het virus. 2019-
nCoV zou dan bijvoorbeeld meer op een gewoon verkoudheidsvirus kunnen gaan lijken. Het zijn 
nu even vreemde tijden, maar uiteindelijk zal het weer rustiger worden.” 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/we-waren-gewaarschuwd-maar-het-coronavirus-greep-zijn-
kans 
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Thema: De corona-uitbraak van 2020 

Menselijk  antilichaam als medicijn tegen corona 

Auter: Ellis Lalieu 15 mei 2020 

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC hebben een 

menselijk antilichaam ontdekt dat zich richt tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). 

Het antilichaam blokkeert infectie en lijkt dus een goede kandidaat voor een 

medicijn tegen corona. 

Berend-Jan Bosch, viroloog aan de Universiteit Utrecht, doet al jarenlang onderzoek naar 
coronavirussen. Hij was dan ook direct gealarmeerd toen in januari bleek dat een serie 
onverklaarbare longontstekingen in China te wijten was aan de uitbraak van een nieuw 
coronavirus. “Ik vroeg me ook direct af wat we daaraan konden doen”, vertelt hij in een online 
persconferentie. “Toen bedacht ik me dat we nog een aantal antilichamen in de vriezer hadden 
liggen. Die ontdekten we in 2018 toen we onderzoek deden naar SARS, MERS en andere 
coronavirussen.” 
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Coronavirus zichtbaar gemaakt onder een elektronenmicroscoop. De uitsteeksels aan de rand van 
de bolletjes zijn de spijkereiwitten die het virus nodig heeft om cellen te infecteren. 
 Universiteit Utrecht (faculteit diergeneeskunde), Berend-Jan Bosch 

Genetisch aangepaste muizen 

Antilichamen komen van nature voor in ons lichaam. Speciale afweercellen (de B-cellen) zijn 
verantwoordelijk voor de productie van deze beschermende stoffen. Antilichamen binden aan 
virussen en bacteriën en maken de indringers onschadelijk. Coronavirussen hebben kenmerkende 
spijkereiwitten op hun oppervlakte. Deze eiwitten heeft het virus nodig om cellen binnen te 
dringen en daar zijn genetisch materiaal af te geven. Antilichamen hechten specifiek aan die 
spijkereiwitten en blokkeren op die manier de infectie. 

“In 2018 vonden we meer dan vijftig antilichamen tegen corona”, legt Bosch uit. “Dat ontdekten 
we door spijkereiwitten van verschillende coronavirussen in te spuiten bij muizen. Geen gewone 
muizen, maar genetisch aangepaste muizen, die in staat zijn om volledig menselijke antilichamen 
aan te maken. Deze konden we vervolgens isoleren en in het laboratorium opkweken tot een 
grote hoeveelheid.” Tegen de tijd dat dit gelukt was, vormden coronavirussen geen bedreiging 
meer. Toch besloot de viroloog destijds om de antilichamen te bewaren. 

Eerste stap 

Een slimme zet, zo blijkt, want met de komst van SARS-CoV-2 werd het onderzoek naar corona 
in een klap weer actueel. “Van alle antilichamen in de vriezer bleken er vier actief te zijn tegen 
het nieuwe coronavirus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze de infectie ook remmen. Er was 
uiteindelijk één antilichaam (47D11) dat zowel het ‘oude’ SARS-virus als het nieuwe SARS-
CoV-2 onschadelijk kan maken. Het voorkomt dat genetisch materiaal van het coronavirus in de 
cellen terechtkomt.” Daardoor kan het virus zich niet vermenigvuldigen en niet verder 
verspreiden. 

De gezondheid van anderen vinden we belangrijker dan die van onszelf’ 

Is dit dan de eerste stap richting een medicijn tegen corona? Wellicht, al is dat niet 
vanzelfsprekend. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het gebruik van antilichamen bij het 
bestrijden van infectieziekten. Bosch: “Antilichamen worden vooral ingezet bij bijvoorbeeld 
kanker of auto-immuunziekten. Ziekten die langere tijd duren en waarbij je dus ook de tijd hebt 
om te behandelen. Ik weet dat er antilichamen zijn die bescherming bieden tegen RSV (een 
verkoudheidsvirus dat bij jonge kinderen voor ernstige klachten kan zorgen, red.) en ebola.” 
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Omdat uitgebreid onderzoek naar antilichamen tegen infecties ontbreekt, is er ook nog weinig 
bekend over eventuele bijwerkingen. “We verwachten in ieder geval geen afweerreactie. Het 
antilichaam is weliswaar ontwikkeld in muizen, maar is volledig menselijk. We houden in 
vervolgonderzoek natuurlijk wel rekening met bijwerkingen”, aldus Bosch. 

Geen vaccin 

Dat vervolgonderzoek loopt inmiddels. In Rotterdam wordt met behulp van hamsters bekeken of 
het antilichaam beschermt tegen infectie. Hamsters zijn erg geschikt voor dit onderzoek, omdat 
ze vatbaar zijn voor het coronavirus en omdat ze ongeveer dezelfde ziekteverschijnselen 
ontwikkelen als mensen. Bosch verwacht de eerste resultaten van de hamsterstudie volgende 
maand. Als het antilichaam werkt, moet ook onderzocht worden of het veilig is voor gebruik bij 
mensen. Pas daarna kunnen de eerste patiënten behandeld worden. “In het meest optimistische 
scenario is het over zes maanden mogelijk om het antilichaam toe te dienen bij een kleine groep 
coronapatiënten.” 

 
Berend-Jan Bosch in overleg met een collega in het laboratorium in Utrecht. 
 Universiteit Utrecht 

De viroloog benadrukt dat deze vinding niet gaat leiden tot een vaccin tegen corona. 
De ontwikkeling van vaccins duurt langer, waarschijnlijk nog minstens een jaar. 
Dankzij een vaccin maakt het afweersysteem zelf antilichamen aan tegen corona. Dat 
zorgt voor langdurige bescherming. Kunstmatige antilichamen werken anders. Ze zijn 
in staat om het virus onschadelijk te maken na infectie of bieden preventief een 
kortdurende bescherming, naar verwachting maximaal een half jaar. Bosch denkt niet 
dat het antilichaam de prullenbak in kan zodra er een vaccin is. “Vaccins zijn 
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waarschijnlijk goedkoper en makkelijker in te zetten in grote groepen. Maar ook 
vaccins werken niet altijd en bij iedereen. Het is daarom goed om een behandeling 
achter de hand te hebben.” 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/menselijk-antilichaam-als-medicijn-tegen-corona 
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’Röntgenfoto kan helpen bij opsporen Covid-19’ 

07 apr. 2020 in BINNENLAND 

NIJMEGEN - Röntgenfoto’s kunnen artsen helpen te bepalen of een patiënt lijdt aan de ziekte 
Covid-19. Twee Nederlandse bedrijven hebben software ontwikkeld die de aantasting van 
longweefsel duidelijk weergeeft en analyseert. Een score tussen 0 en 100 laat zien in hoeverre in 
een long „abnormaliteiten” te zien zijn die duiden op Covid-19. 

Het virus wordt normaal standaard vastgesteld met een laboratoriumtest. Daarnaast 
worden vaak CT-scans gebruikt om direct via een beeld van de longen een indicatie te 
krijgen of iemand mogelijk is besmet. In arme landen zijn tests en kostbare CT-
scanners echter niet altijd beschikbaar. Röntgenapparatuur, die op meer plaatsen 
aanwezig is, kan dus een „nuttig hulpmiddel” zijn, stellen de medische 
technologiebedrijven Thirona en Delft Imaging. De tool die ze hebben gebouwd, is 
gratis te gebruiken. 

„Veel maatregelen die we in Europa en de Verenigde Staten hebben geïmplementeerd, 
zijn moeilijk te kopiëren in Afrika”, aldus de ontwikkelaars. De software is een 
afgeleide van software die wereldwijd wordt gebruikt om tuberculose op te sporen via 
röntgenfoto’s. „In veel landen wordt een röntgenanalyse standaard gebruikt als 
eerstelijns triage, voordat andere testen plaatsvinden.” Triage is de eerste medische 
beoordeling van wat er met een patiënt aan de hand is en welke zorg hij of zij nodig 
heeft. 

 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/645411884/rontgenfoto-kan-helpen-bij-opsporen-covid-19 
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9. Ademhalingsstelsel 
  
9.1 Luchtwegen 
De organen van het ademhalingsstelsel waardoorheen de lucht stroomt worden de luchtwegen 
genoemd. Deze bestaan uit: neus- en mondholte, keelholte, strottenhoofd, luchtpijp, bronchiën en 
longblaasjes.  
  
Neusholte 
De neusholte wordt begrensd door sfenoïd (os sphenoidale), etmoïd (os ethmoidale), 
voorhoofdsbeen (os frontale), neusbeen (os nasale) en bovenkaak (maxilla). Het neustussenschot 
(septum nasi) verdeelt de neusholte in tweeën. 
De neusschelpen (conchae) zijn in de neusholte uitstekende botranden; ze vergroten het 
oppervlak van de neusholte. Bovenin de neusholte bevindt zich reukepitheel. 
De neusbijholten (sinus paranasales): 

• zijn holten in de aangrenzende schedelbeenderen; 
• maken geen deel uit van de neusholte, maar staan er wel mee in verbinding; 
• zijn met slijmvlies bedekt; 
• bestaan uit: sinus maxillaris, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidales en sinus frontalis; 
• komen gepaard voor. 

Bij de neusademhaling via de neusholten wordt de ingeademde lucht: 
• gezuiverd van stofjes en micro-organismen, door de neusharen en neusslijmvlies; 
• verwarmd, zodat de longen niet blootstaan aan te koude lucht; 
• bevochtigd, wat uitdroging van het longweefsel helpt tegengaan; 
• gekeurd, door middel van het reukepitheel. 

  
Mondholte, keelholte en strottenhoofd 
Zie 7.2 voor de anatomie van de mondholte. 
De mondholte (cavum oris) ondersteunt de in- en uitademing (bij een verstopte neus of bij 
hijgen) zorgt voor klankvorming bij spreken, zingen en fluiten. Klankvorming treedt op tijdens 
de uitademing. 
De keelholte (pharynx) is de ruimte achter de mond- en neusholte en hier passeren zowel voedsel 
als lucht. Lucht gaat het ventraal gelegen strottenhoofd binnen, voedsel gaat naar de dorsaal 
gelegen slokdarm. 
Het strottenhoofd (larynx) ligt ventraal van de slokdarm en is met een bindweefselplaat met het 
erboven liggende tongbeen bevestigd. Het strottenhoofd is een stevige koker, opgebouwd uit 
kraakbeen, ligamenten en dwarsgestreepte spieren. 
De delen van het strottenhoofd zijn: 

• schildkraakbeen (cartilago thyroidea), waarvan de bovenrand naar voren uitsteekt (adamsappel) 
• strotklepje (epiglottis), een kraakbeenplaat dat boven het schildkraakbeen uitsteekt en bij het 

slikken de luchtpijp afsluit; 
• ringkraakbeen (cartilago cricoidea); 
• stelkraakbeentjes (cartilagines arytenoideae) waaraan de stembanden zijn bevestigd. 

De ruimte tussen de stembanden is de stemspleet. Stemvorming komt tot stand door de 
stemspleet te vernauwen, waardoor uitgeademde lucht de stembanden in trilling brengt. De 
toonhoogte wordt bepaald door spanning, lengte, elasticiteit en massa van de stembanden. 
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Luchtpijp, bronchiën, bronchiolen en longblaasjes 
De luchtpijp (trachea) sluit aan op het ringkraakbeen van het strottenhoofd en splitst boven het 
hart in linker- en rechterhoofdbronchus. In de wanden van luchtpijp en hoofdbronchiën zitten 
hoefijzervormige kraakbeenstukken die het lumen openhouden. 
De linkerlong bestaat uit twee longkwabben en de rechterlong uit drie. De rechterhoofdbronchus 
splitst dan ook in drie grote bronchiën, de linker in twee. In de wand van de grote bronchiën 
zitten onregelmatig gevormde kraakbeenstukken. 
De grote bronchiën vertakken steeds verder tot uiteindelijk de bronchiolen, de allerfijnste 
vertakkingen met een doorsnede van 1 mm. 
De bronchiolen monden uit in longtrechtertjes. Elk longtrechtertje heeft tientallen trosvormige 
uitstulpingen, de longblaasjes (alveoli pulmonales). Een longblaasje heeft een wand van 
plaatepitheel (eenlagig plaveiselepitheel) op een basaalmembraan en wordt bedekt door een dicht 
capillairnetwerk. 
In de ongeveer 900 miljoen longblaasjes (= het longweefsel) vindt gaswisseling plaats. 
Het ademhalingsoppervlak is in rust ongeveer 70 m2 (bij inspanning tot boven de 100 m2). 
Vaarvoorziening: 

• arteriae bronchiales, zijtakken van de aorta descendens, verzorgen luchtpijp, bronchiën en 
longweefsel; 

• venae bronchiales, voeren veneus bloed naar de bovenste holle ader; 
• longslagaders (arteriae pulmonales), maken deel uit van de longcirculatie van het 

circulatiestelsel, voeren zuurstofarm bloed vanuit het hart naar de longen; 
• longaders (venae pulmonales), maken deel uit van de longcirculatie van het circulatiestelsel, 

voeren zuurstofrijk bloed terug naar het hart. 
  
Longvlies 
Elke long is omgeven door de dubbele pleura (longvlies), een weivlies. De pleura visceralis 
(longvlies, viscerale blad) is vergroeid met de longen en de pleura parietalis (borstvlies, pariëtale 
blad) met de borstwand, het middenrif en de structuren in het mediastinum. De pleuraholte is 
luchtdicht, is gevuld met pleuravocht en er heerst een vacuüm. Daardoor schuiven de bladen 
wrijvingloos ten opzichte van elkaar, maar kunnen ze niet van elkaar getrokken worden. 
  
9.2 Gaswisseling 
Lucht bevat stikstof (79%), zuurstof (21%), koolstofdioxide (0,04%) en waterdamp (0,5%). De 
zuurstofspanning (PO2) in lucht is 160 mmHg en de koolstofdioxidespanning (PCO2) is 0,2 
mmHg. 
Gaswisseling in de longen (hoge PO2 en lage PCO2): 

• O2 diffundeert vanuit de alveolaire lucht naar het bloed en wordt grotendeels aan hemoglobine 
gebonden. Hierbij komt waterstof vrij, dat gebruikt wordt bij het vrijmaken van CO2 uit 
bicarbonaat; 

• CO2 diffundeert vanuit het bloed naar de alveolaire lucht; 
• Reacties: 
o HHb + O2 → HbO2- + H+ 

(hemoglobine + zuurstof → oxyhemoglobine + waterstofion) 
• HCO3- + H+ → H2CO3 → CO2 + H2O 

(bicarbonaat + waterstof à koolzuur à koolstofdioxide en water) 
Gaswisseling in de weefsels (lage PO2 en hoge PCO2): 
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• CO2 diffundeert vanuit de interstitiële vloeistof naar het bloed; 10% lost op in het bloed, 70% 
wordt gebonden in HCO3 (bicarbonaat) en 20% wordt gebonden aan hemoglobine. 

• O2 laat los van de hemoglobine en diffundeert naar de interstitiële vloeistof; 
• Reacties: 
o CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3- 
o H+ + HbO2 → HHb + O2 

  
9.3 Ademhalingsbewegingen 
Bij de inademing (inspiratie) wordt het middenrif (diafragma) door middenrifspieren afgeplat en 
trekken de buitenste tussenribspieren (musculi intercostales externi) de ribben omhoog. Hierdoor 
wordt het volume van de borstholte vergroot. Borst- en longvlies worden meegetrokken en in de 
longen ontstaat een onderdruk ten opzichte van de atmosferische druk: lucht stroomt de 
luchtwegen in. 
Bij extra diep inademen trekken hulpademhalingsspieren in de hals en de schoudergordel de 
ribben verder omhoog. 
Bij de uitademing (expiratie) ontspannen de spieren die bij de inademing zijn aangespannen. Het 
middenrif veert terug en de ribben vallen naar beneden (geholpen door de zwaartekracht). Door 
de volumeverkleining wordt lucht uit de longen geperst en stroomt deze uit de luchtwegen. 
Uitademing wordt ondersteund door de elasticiteit van de longblaasjes. 
Geforceerde uitademing (fluiten, blazen, zingen, hijgen) komt tot stand door aanspannen van 
buikspieren (middenrif komt verder omhoog) en van de binnenste tussenribspieren (musculi 
intercostales interni) (extra daling van de ribben). 
Het ademautomatisme is een reflexmatig proces dat ademfrequentie en diepte van de 
ademhalingen bepaalt. Het ademhalingscentrum in verlengde merg en pons reguleren de reflex. 
De prikkels voor het ademautomatisme: 

• rekkingstoestand van de bronchiën, waargenomen door mechanosensoren in de wand van de 
bronchiën (hering-breuerreflex); 

• PCO 2, de pH en de PO 2 van het bloed, waargenomen door chemosensoren in de wand van 
bepaalde bloedvaten; 
Onderbrekingen van het ademritme gebeurt door zuchten, gapen, slikken, niezen, hikken, braken 
en persen. 
  
9.4 Longfunctie 
Belangrijke longfunctiegrootheden zijn: 

• ademvolume (0,5 liter): de hoeveelheid lucht die in rust in één ademteug ingeademd wordt; 
• inspiratoir reservevolume (3 liter bij mannen, 2 liter bij vrouwen): de hoeveelheid lucht die na 

een normale inademing nog extra ingeademd kan worden; 
• expiratoir reservevolume (1 liter) de hoeveelheid lucht die na een gewone uitademing nog extra 

uitgeademd kan worden; 
• vitale capaciteit (4,5 liter bij mannen, 3,5 liter bij vrouwen): de hoeveelheid lucht die na een 

maximale uitademing maximaal kan worden; 
• éénsecondelongcapaciteit: de hoeveelheid lucht die in één seconde uitgeademd kan worden; 
• residuvolume (1,5 liter bij mannen, 1 liter bij vrouwen): de hoeveelheid lucht die na maximale 

uitademing in de longen achterblijft; 
• totale longcapaciteit (6 liter bij mannen, 4,5 liter bij vrouwen): de hoeveelheid lucht die de 

longen bevatten na maximale inademing; 
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• functionele residulongcapaciteit (3 liter): de hoeveelheid lucht die na een rustige uitademing nog 
in de longen aanwezig is. De ingeademde ‘verse’ lucht wordt steeds gemengd met de 3 liter 
‘oude’ lucht. Bij een rustige ademhaling dringt maar 0,35 liter verse lucht door tot de alveolaire 
lucht (= 10% van de totale hoeveelheid lucht in de luchtwegen). Dit is voldoende om de 
gaswisseling in de longen op peil te houden. 

• ademhalingsfrequentie: het aantal ademhalingen per minuut (15 in rust, tot 30 bij hijgen). 
• ademminuutvolume: de hoeveelheid lucht die in één minuut wordt in- of uitgeademd. 

Fysiologische dode ruimte is de ruimte binnen de luchtwegen waar geen gaswisseling 
plaatsvindt. Deze bestaat uit: 

• anatomische dode ruimte in luchtpijp, bronchiën en bronchiolen, hier ontbreekt plaatepitheel; 
• alveolaire dode ruimte in de longen, hier zijn de capillairnetwerken (tijdelijk) niet doorbloed (als 

bijvoorbeeld de longtoppen niet zijn ontplooid). 
Relatieve samenstelling van inademingslucht, alveolaire lucht en uitademingslucht: 
 
  inademingslucht alveolaire lucht uitademingslucht 

stikstof 78,6% 74% 74% 

zuurstof 20,9% 15% 16% 

koolstofdioxide 0,04% 5% 4% 

waterdamp 0,5% 6% 6% 
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https://website.thiememeulenhoff.nl/anatomiefysiologie/artikelen/samenvattingen/9.-
ademhalingsstelsel.html 
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN CHIRURGISCH EN EEN FFP 
MASKER? 

In ons assortiment vindt u een ruime keuze aan mondmaskers. Elk type 
mondmasker heeft zijn specifieke eigenschappen. Wij maken onderscheid 
tussen chirurgische en FFP maskers. Op deze informatiepagina leggen wij het 
verschil uit tussen deze twee typen mondkapjes. 

 

 
Chirurgische mondmaskers, ook wel mondneusmaskers genoemd, moeten voldoen aan de 
richtlijn voor medische hulpmiddelen en aan EN 14683. De belangrijkste reden om een 
chirurgisch masker te dragen is om de patiënt en de directe omgeving te beschermen tegen 
besmetting door het personeel. In sommige gevallen kan een chirurgisch mondmasker de drager 
ook beschermen tegen opspattend vloeistof. Een chirurgisch masker biedt echter geen 
adembescherming, doordat het filter en de pasvorm niet ontworpen zijn om de drager te 
beschermen tegen kleine partikels. Chirurgische maskers kun je verdelen in verschillende 
categorieën. 

• Type I maskers bieden de laagste mate van bescherming en worden dus alleen gebruikt bij een 
laag risico. Type 1 maskers zijn dan ook niet geschikt voor operaties. Type 1 mondmaskers 
hebben een BFE (bacterie filter efficiency) van minimaal 95% en zijn niet spatresistent. 

• Type II maskers hebben een BFE van minstens 98% en zijn eveneens niet spatresistent. 
• Type IIR maskers werken twee kanten op. Ze hebben een BFE van minstens 98% en zijn wél 

spatresistent. Voor een tandarts is dit masker prima geschikt. Het RIVM adviseert dit type 
masker te gebruiken bij algemene zorghandelingen, ook bij patiënten met het coronavirus. 
Aangezien het coronavirus zich via kleine druppeltjes door de lucht verspreidt en een chirurgisch 
masker niet volledig aansluit op de huid, blijft er echter een risico dat dat de patiënt de 
zorgverlener besmet. 

 
  
FFP maskers moeten voldoen aan de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen en aan 
EN149. Een FFP masker beschermt de drager tegen het inhaleren van besmette partikels die door 
de lucht verspreid worden. Door de sluitende pasvorm is de kans op ‘lekkage’ tussen het masker 
en de gebruiker een stuk kleiner dan bij een chirurgisch masker. 

• FFP1 maskers hebben een efficiëntie van minimaal 80%. De lekkage aan de zijkant mag niet 
meer dan 22% zijn. 

• FFP2 maskers hebben een efficiëntie van minimaal 94%. De zijkantlekkage mag niet meer dan 
8% zijn. Een FFP2 masker beschermt tegen schadelijke en op water en olie gebaseerde 
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aerosolen. Dit masker is geschikt voor industrieel gebruik, maar biedt ook bescherming tegen 
door de lucht verspreide biologische agentia uit risicogroep 2, bv. pollen en bacteriën als tbc. 

• FFP3 maskers bieden de hoogste bescherming en hebben een minimale efficiëntie van 99%. De 
lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Een FFP3 masker beschermt tegen dezelfde risicovolle 
deeltjes als een FFP2 masker, maar biedt eveneens bescherming tegen schadelijke en 
kankerverwekkende, op water en olie gebaseerde aerosolen en door de lucht verspreide 
biologische agentia uit risicogroep 3 (bv. virussen). 

 
 

 

https://www.cemextrescon.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-chirurgisch-en-een-ffp-masker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie en het coronavirus: bezorgers, drones en robots 
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 Ed Sander 
17 feb. 2020 om 10:00 
 1428 

 

Het nieuws in de westerse media over het coronavirus in China bestaat voornamelijk uit niet al te 
prettige verhalen. Toch hebben in dat land de afgelopen weken ook bijzondere gebeurtenissen 
plaatsgevonden rondom de inzet van technologie. De extreme situaties hebben namelijk ook 
geleid tot het testen en het vervroegd uitrollen van nieuwe technologische toepassingen en het 
plotseling opkomen van businessmodellen die voorheen maar moeilijk van de grond kwamen. 
Dit is een weergave van de actuele ontwikkelingen rondom bezorgers, drones en robots in de 
strijd tegen het coronavirus, gebaseerd op een nauwgezette analyse van de Chinese media. 

 
Geen zorgen over bezorging 

Aangezien mensen worden verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven – zo mag in Wuhan slechts 
één gezinslid om de dag even boodschappen doen – wordt in China nog meer dan normaal 
gebruikgemaakt van bezorgdiensten. De aan huis gekluisterde Chinezen doen thuis via hun 
smartphone bij diverse online platforms hun bestellingen. Nu waren zij al gewend dat vaak te 
doen voor bereide maaltijden, maar die zijn momenteel wat minder populair vanwege de angst 
voor besmetting. Bezorging van verse producten uit supermarkten heeft echter een hoge vlucht 
genomen. Sommige winkels hebben zelfs moeite om het aantal bestellingen bij te benen, zoals te 
zien is in deze video op Twitter. 
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Een van die platforms, het door Tencent gefinancierde Miss Fresh, geeft aan in de afgelopen 
periode een groei van 300 procent te zien ten opzichte van een vergelijkbare periode vorig jaar. 
Ook e-tailer JD.com meldt naast een sterke toename in de verkoop van medische producten ook 
explosies te zien in de hoeveelheid rijst, meel, kookolie, instant noodles, flessen water en verse 
producten die online besteld worden. Ondanks de momenteel hoge prijzen voor varkensvlees is 
de verkoop daarvan vertienvoudigd ten opzichte van vorig jaar en is er een groei van bijna 450 
procent in de verkoop van verse groenten. Ook andere bezorgdiensten van verse producten als 
Meituan Maicai, Dingdong Maicai en Meiriyouxian rapporterenomzetten die twee tot vier keer 
zo hoog zijn als tijdens het Chinees Nieuwjaar vorig jaar. 

In verschillende technologiemedia wordt voorspeld dat het gedwongen gebruik van 
thuisbezorging van supermarktproducten leidt tot een grotere acceptatie van deze sector, die het 
tot nu toe niet makkelijk heeft gehad en zich vooral staande heeft weten te houden met 
kapitaalinjecties door de grote internetbedrijven. 

 

De verkoop van vers voedsel op JD.com, bron: JD.com 

Ook e-commerceaankopen lopen gewoon door en sommige bezorgers beweren zelfs meer 
pakketjes te bezorgen dan normaal. De vraag naar bezorgers is momenteel dan ook erg 
groot. Alibaba’s Hema-supermarktconcept dat ook bekend staat als Freshippo, een van de spelers 
die supermarktproducten thuisbezorgt, is in gesprek met 30 restaurantketens die hun zaken 
voorlopig hebben moeten sluiten. Alibaba wil het personeel van die ketens tijdelijk inzetten als 
bezorger. JD.com is inmiddels een soortgelijk initiatief gestart voor de 7Fresh supermarkten, die 
ook thuisbezorging aanbieden, de JD Doajia-bezorgdienst en andere divisies. 

Een andere divisie van Alibaba, maaltijdbezorgdienst ele.me, heeft het makkelijker gemaakt v r 
restaurants, convenience stores en supermarkten in Wuhan om versneld aan te sluiten op het oo 
platform en zo hun klandizie te kunnen behouden. Alibaba’s Local Services-unit helpt de kleine 
ondernemers in Wuhan ook met commissieloze leveringen, extra leenruimte en 
virusverzekeringen voor handelaren en medewerkers. Dat is een goede daad, maar ongetwijfeld 
ook bedoeld om de handelaren aan zich te binden. Concurrenten voeren namelijk soortgelijke 
versoepelingen door. 
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Thuisbezorging is niet zonder risico’s voor wat betreft mogelijke besmetting met het 
coronavirus. Bezorgers mogen woongemeenschappen vaak niet betreden en worden bij de poort 
tegengehouden. Er is ook steeds meer aandacht voor contactloze bezorging. 
Maaltijdbezorger Meituan Dianping heeft rondom ziekenhuizen al snel contactloze levering 
uitgerold. In plaats van de lekkernijen binnen te moeten brengen, wordt de bestelling buiten in 
een kluisje geplaatst en krijgt het medisch personeel een code waarmee men het kluisje kan 
openen. Meituan is van plan contactloze levering uit te rollen naar 184 steden. Slim, maar zoals 
een andere China-watcher al heeft opgemerkt, is dit iets waar Meituan waarschijnlijk al langer 
aan werkt. Het afleveren bij de voordeur of wachten op de klant die uit een 
appartementencomplex naar beneden komt voor zijn bestelling levert voor de bezorgers namelijk 
al langer veel tijdverlies op. 

 

Contactloze bezorging door Meituan 

JD.com heeft begin februari 2020 in Wuhan een autonoom rijdend bezorgwagentje getest, na de 
technologie begin 2019 al getest te hebben in de steden Changsha en Hohhot. Het wagentje rijdt 
medische goederen van een JD-magazijn naar een ziekenhuis 600 meter verderop. Bij aankomst 
stuurt de robot een bericht met een code naar de ontvanger, die vervolgens door het invoeren van 
de code op een scherm aan de zijkant van het wagentje een compartiment kan openen. Zie 
deze video op Twitter. 
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Maar even een kleine waarschuwing voordat we allemaal overenthousiast worden over de 
technologische vooruitgang in China, dit filmpje is onderdeel van de berichtgeving van de 
afdeling public relations van JD.com zelf. Het wordt volop verspreid door de Chinese 
staatsmedia, die maar al te graag pronken met Chinese technologie. Vaak merk je dat in de 
praktijk alles nog niet feilloos werkt. En inderdaad, in deze B-roll zien we dat het wagentje toch 
wel wat moeite heeft om langs een bord te komen. 

Inzet van drones 

JD Logistics gebruikt al enkele jaren drones om te bezorgen in afgelegen gebieden in China. Die 
drones worden nu bijvoorbeeld ook ingezet om een pakket te bezorgen in een dorp aan Baiyang 
Lake in de Hebei, de provincie die Beijing omringt, nu de bootverbinding vanwege de 
virusuitbraak is stilgelegd en bezorging over land een omweg van 100 kilometer zou betekenen. 

Over drones gesproken… Op social media gaat een filmpje rond dat doet vermoeden dat Chinese 
politiemensen burgers er via drones op attenderen dat ze een mondkapje moeten dragen. Zelfs de 
staatskrant Global Times heeft beweerd dat het hier om lokale politie gaat. Het bleek echter te 
gaan om activiteiten van de Chinese influencer KOL, die wat grappige filmpjes heeft gemaakt. 

Maar drones worden wel degelijk ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Zo bericht 
Abacus over drones die met een thermische camera de temperatuur van burgers in 
appartementencomplexen opmeten en een oogje in het zeil houden ten aanzien van het medisch 
afval van ziekenhuizen. Ook zijn er drones die ontsmettingsmiddel sproeien, vergelijkbaar met 
de drones die op het platteland al worden ingezet om insectenbestrijdingsmiddelen te 
verspreiden. Dronefabrikanten DJI en XAG hebben beide flinke budgetten beschikbaar gemaakt 
om hun drones in te zetten voor ontsmettingsdoeleinden. DJI zet de drones ook in om in de 
thuisbasis Shenzhen 3 miljoen vierkante meter straat te ontsmetten in vier dagen. Dit is overigens 
wel een controversiële actie. 

In Wuhan zijn de afgelopen weken in acht tot tien dagen twee noodziekenhuizen uit de grond 
gestampt, hetgeen opnieuw breed is uitgemeten via de Chinese propagandakanalen. Bij de bouw 
van deze ziekenhuizen zijn zes lichtdrones ingezet om het bouwterrein vanaf 50 meter hoogte 
met bouwlampen te verlichten. Deze drones kunnen afzonderlijk tien uur lang een oppervlak van 
6.000 vierkante meter verlichten en zijn makkelijker te verplaatsen dan normale bouwlampen. 
De noodziekenhuizen worden overigens direct uitgerust met een onbemande winkel van 
Alibaba’s Taoxianda, waar ik recentelijk uitgebreid over heb bericht. 

Robots in ziekenhuizen 

Er is de afgelopen weken ook opvallend veel nieuws over de inzet van robots in 
ziekenhuizen. Abacus rapporteert uitgebreid over telepresence bots, waarmee 
videocommunicatie, monitoring van de gezondheid van patiënten en levering van medische 
goederen binnen een ziekenhuis mogelijk zijn. De robots ontlasten het overbelaste medische 
personeel van bepaalde taken en minimaliseren besmettingen door het contact tussen patiënten 
en verplegend personeel terug te brengen. Om het medisch personeel te ontlasten worden 
tevens robots ingezet om ziekenhuizen te desinfecteren. Andere robots brengen patiënten hun 
maaltijden. 
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Nu moet ik zeggen dat ik vaak niet zo heel erg onder de indruk ben van servicerobots, die het 
niveau van een tablet met smart speaker op wieltjes zelden overstijgen. Ook vraag ik me vaak af 
of ze niet meer werk genereren dan uit handen nemen. Little Peanut van Keenon Robotics lijkt 
op het eerste gezicht zo’n gevalletje en doet erg denken aan roomservicerobots die al een tijdje 
gebruikt worden in verschillende hotels in China. Ook hier moeten we een en ander wellicht dus 
met een korreltje zout nemen. Maar de mate waarin Chinezen dit soort zaken gewoon 
uitproberen, blijft desalniettemin bewonderenswaardig. 

https://www.customertalk.nl/artikelen/reportage/technologie-en-het-coronavirus-bezorgers-drones-
en-robots/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grote Mondmaskergids: waarom gebruik je ze, waar haal je ze en hoe 
draag je ze? 

• 30/04/20 om 21:39 
• Bijgewerkt op 04/05/20 om 09:43 

Trui Engels en Eva Kestemont 
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Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie, waarvan de eerste fase 
maandag begint. Om alle mogelijke verwarring de wereld uit te helpen, geeft Knack heldere 
antwoorden op 20 veelgestelde vragen. 

 

Welke soorten mondmaskers zijn er en waarvoor dienen ze? 

Er zijn grofweg drie soorten mondmaskers. De chirurgische mondmaskers zijn het meest gekend. 
Ze zijn groen, wit of blauw, zitten losjes rond de neus en mond en bestaan uit een stukje stof met 
twee elastiekjes. Ze worden gedragen door chirurgen en ander operatiepersoneel om te vermijden 
dat pathogenen van de drager in open wonden van de patiënt terecht komen. Ze beschermen de 
drager onvoldoende tegen virussen. 

Daarnaast zijn er de meer professionele 'Filtering Face Piece'-ademhalingsbeschermers (FFP). 
Deze zijn gemaakt van wat steviger materiaal dat zeer fijne deeltjes tegenhoudt. Ze knellen 
stevig aan rond de neus en de mond zodat alle lucht doorheen het masker gaat en gefilterd wordt 
wanneer je ademt. Er bestaan drie categorieën: FFP1, FFP2 of FFP3. Hoe hoger het cijfer, hoe 
beter de bescherming. FFP2 wordt het meest gebruikt omdat die zowat 95 procent van de 
partikels tegenhoudt. In de Verenigde Staten krijgen deze maskers de aanduiding N95. Bij FFP3-
maskers is de bescherming zelfs 99 procent (N99), maar deze maskers zijn duurder in kostprijs. 
Omdat ademhalen met een FFP3-masker erg moeilijk is, zijn er ook zulke maskers met een 
uitblaasventiel, maar dan heb je het probleem van lekkage via dit ventiel. 

FFP-maskers beschermen goed tegen virussen. Ze zijn uiterst schaars en dus exclusief 
gereserveerd voor professionele zorgverleners en de woonzorgcentra waar men in grote mate in 
contact komt met het virus. 

Zelfgemaakte, stoffen mondmaskers en papieren comfortmaskers zijn geen medische maskers. 
Ze beschermen weinig tegen virussen en voorkomen enkel dat iemand die besmet is het virus 
doorgeeft aan anderen. Ze vermijden ook dat je met je handen aan je gezicht komt (op 
voorwaarde dat ze goed zitten). 
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Sinds kort is er door de overheid ook een ietwat creatievere mondneusbedekking in het leven 
geroepen: de sjaal of bandana, maar deze attributen bieden nog minder bescherming dan de 
stoffen exemplaren en passen eerder in de categorie 'iets is beter dan niets'. 

Kan een zelfgemaakt mondmasker verhinderen dat je covid-19 oploopt? 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat chirurgische en zelfgemaakte mondmaskers bij 
'onervaren gebruikers' niet voldoende beschermen tegen virussen die via hoest- en 
niesdruppeltjes worden overgedragen. Ze sluiten meestal niet volledig af, waardoor partikels nog 
steeds hun weg vinden naar de mond en neus. Bovendien kunnen erg kleine partikels (aerosolen) 
zelfs los door het materiaal van het masker gaan. Vergeet ook niet dat het virus ook via de ogen 
kan binnendringen. Covid-19 bestrijd je daarentegen wél door zo weinig mogelijk contact te 
hebben met derden, afstand te houden en je handen goed te wassen. 

Als we naar het ruimere plaatje kijken is het wetenschappelijk heel moeilijk aan te tonen of het 
veralgemeend dragen van comfortmaskers door een bevolking in een levensechte situatie, 
bovenop de bestaande maatregelen, een epidemie kunnen indijken. 

Doen die niet-professionele mondmaskers dan helemaal niks? Toch wel. Ze voorkomen ten 
eerste dat je met je handen aan je mond of neus komt, op voorwaarde dat je natuurlijk niet 
voortdurend aan je masker zit te friemelen en daar schuilt net het gevaar: onze handen zijn nog 
steeds onze grootste vijand. Ten tweede is een stoffen mondmasker wél nuttig als je mogelijk 
besmet bent met covid-19 maar het zelf niet weet. (zie verder) 

Eerst mochten mondmaskers niet, nu moet het: hoe komt dat? 

In het begin van de uitbraak werd de algemene bevolking afgeraden om mondmaskers te dragen. 
Enerzijds omdat er wereldwijd een tekort was en de broodnodige exemplaren moesten worden 
voorbehouden voor de zorgsector waar ze van levensbelang zijn. Anderzijds omdat maskers 
veelal verkeerd gebruikt worden. Mensen zetten die dingen voortdurend op en af en wassen ze 
mogelijk niet elke dag. Voor de algemene bevolking gold toen, en nu nog steeds, de 'Heilige 
Drievuldigheid van veiligheidsmaatregelen': zo weinig mogelijk contact met andere mensen, 
afstand houden en handen wassen. 

Toch was de aanvankelijke verklaring dat mondmaskers 'compleet zinloos' zijn om zo de 
bevoorrading voor de ziekenhuizen te garanderen, niet de beste strategie. Het heeft tot de huidige 
verwarring geleid en een knauw aan de geloofwaardigheid van de virologen gegeven. 

Door ze nu verplicht te maken in bepaalde situaties, ontstaat nog meer verwarring, want ze 
'beschermen ons toch onvoldoende tegen de ziekte?' (zie boven). Hier is de communicatie van de 
Belgische virologen gelukkig wel altijd duidelijk geweest: mondmaskers draag je niet zozeer om 
jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen wanneer je zelf mogelijk besmet 
bent met covid-19. Na de versoepeling van de maatregelen beland je immers in omstandigheden 
waar je uit noodzaak wat meer mensen ontmoet en wat dichterbij komt. Op dat moment zijn 
mondmaskers een welgekomen extra barrière voor de druppeltjes die je mogelijk ophoest. Het 
stoffen masker zal minstens de helft van de druppeltjes tegenhouden, al zal je anderen misschien 
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nog wel langs de niet goed afgesloten lekken van je masker kunnen besmetten. Daarom blijft het 
in eerste instantie van belang om afstand te houden. 

Maar hoe ver moet je gaan in het dragen van mondmaskers? Duitsland verplicht ze bijvoorbeeld 
in alle winkels. Sommige artsen pleiten er zelfs voor om ze in open lucht te verplichten 
aangezien uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het virus ook mogelijk via aerosolen 
(spraak, ademhaling, ventilatie en airconditioning) wordt overgedragen. (Lees ook: Jean-Luc 
Gala, specialist infectieziekten: 'Iederéén moet een mondmasker dragen) Verschillende landen, 
zoals de Verenigde Staten, adviseren of verplichten hun bevolking om dat te doen. Toch is het 
bewijs dat het virus zich via aerosolen verspreidt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) niet krachtig genoeg. De primaire overdracht verloopt volgens de WHO nog steeds via 
niezen en hoesten. Ook het officiële Belgische advies is dat rondlopen met een mondmasker op 
straat geen enkele zin heeft. 

Wat meer dan ooit uit de mondmaskerdiscussie blijkt, is dat dit een zeer emotionele kwestie is. 
De mens heeft nood aan iets zichtbaars om zichzelf tegen iets onzichtbaar als een virus te 
beschermen. Bovendien hebben we met een masker het gevoel opnieuw de controle in handen te 
krijgen in deze onzekere tijden. Meer dan de longen beschermen ze dus ons mentaal welzijn. 

 

Wat beveelt de WHO aan over mondmaskers? 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleitte nog op 6 april 2020 tegen het gebruik van 
maskers door de algemene bevolking. Alleen als je je ziek voelt of voor iemand zorgt die ziek is, 
moet je een chirurgisch of zelfgemaakt mondmasker opzetten om anderen niet te besmetten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat alle gezondheidswerkers maskers dragen, samen 
met handschoenen, veiligheidsbrillen en schorten omdat deze mensen in de frontlinie staan en in 
hoge mate in contact komen met het virus. Een FFP2-masker wordt aanbevolen voor personeel 
op intensieve zorg, een chirurgisch masker voor zorgverleners met gewone contacten. 

Waar en wanneer zal je een mondmasker moeten dragen? 

Stoffen mondmaskers (of een sjaal of bandana) worden vanaf 4 mei verplicht op plaatsen waar 
we onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden, zoals het openbaar vervoer voor iedereen 
ouder dan 12 jaar. Dat betekent ook in de stations en op de perrons en zelfs wanneer je helemaal 
alleen op de bus of trein zit. In de stations van de NMBS zullen mondmaskerautomaten staan. 

Lees ook: Mond en neus niet bedekt in trein, tram of bus? Vanaf maandag riskeert u boete van 
250 euro 

Ook op school zijn mondmaskers de hele dag verplicht voor leerkrachten, schoolpersoneel en 
kinderen ouder dan 12 jaar (leerkrachten kunnen ook kiezen voor een face shield of een 
plexiglas) en in bedrijven waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden. Brussels 
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Airlines, dat vanaf 1 juni opnieuw hoopt te vliegen, zal de mondmaskers voor haar passagiers 
aan boord verplichten. 

Situaties waarin het aangeraden is om ze te dragen zijn als je denkt dat je zelf besmet bent en in 
thuisisolatie zit, als je iemand thuis verzorgt met covid-19 en bij het winkelen. 

Opgelet: het dragen van een mondmasker mag geen reden zijn om dichter bij iemand anders te 
komen of je handen niet meer te wassen. Een mondmasker mag zeker geen reden zijn om buiten 
te komen als je je ziek voelt. Zelfs bij het dragen van een masker moeten de opgelegde 
maatregelen zoals de sociale afstand, goede handhygiëne en isolatie rigoureus gevolgd worden. 
Hoe maak ik zelf een herbruikbaar mondmasker? 

Op maakjemondmasker.be vind je een patroon, tips en een handleiding om zelf een veilig 
mondmasker in elkaar te steken. Het is geschikt voor beginnende naaiers, maar om de vouwtjes 
te plooien, is wel enige handigheid vereist. Toch te ingewikkeld? Naaimagazine La Maison 
Victor maakte op basis van de officiële richtlijnen een vereenvoudigde versie. Die is gratis te 
bekijken, maar registratie is wel verplicht. Het magazine lanceerde ook een nieuw patroon, dat 
gemakkelijk met de hand te naaien is en geen geknoei met plooitjes vereist. (Maar opgelet: dit is 
niét volgens de officiële richtlijnen.) 

Welk patroon je ook kiest: hanteer een erg strikte hygiëne als je aan de slag gaat. Maak je 
naaimachine vooraf helemaal schoon, was je handen grondig met water en zeep en draag tijdens 
het naaien zelf ook een mondmasker. Zeker wanneer je naait om te doneren, kan dat letterlijk van 
levensbelang zijn. 

Is een filter nodig? 

Het wordt wel aangeraden door de overheid. Een laag stof filtert de lucht die je in- en uitademt al 
deels, maar een filter doet dat nog beter. Deze filter smijt je weg na gebruik. 

Welke materialen kan ik gebruiken om een mondmasker te maken? 

Een mondmasker moet vooral kleine druppeltjes kunnen tegenhouden. Daarnaast zal je het 
masker regelmatig op hoge temperaturen moeten kunnen wassen, dus moet het tegen een stootje 
kunnen. Een stof die aan beide vereisten beantwoordt en vaak naar voor geschoven wordt omdat 
ze zo gemakkelijk verkrijgbaar is, is katoen. 

Kies hoe dan ook voor je eigen comfort voor een stof die zacht aanvoelt, niet te warm is en 
waardoor je gemakkelijk kan ademen. 

Waar vind ik die materialen? 

Als je nog even geduld kan hebben, kan je vanaf 4 mei terecht in een gespecialiseerde 
textielwinkel. Als het sneller moet gaan, kan je ook online bestellen. Veritas gaf bijvoorbeeld aan 
over een erg grote voorraad te beschikken. 
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Ook textiel dat je nu al in huis hebt, kan dienen als basis voor je mondmasker (en voor de linten). 
Een keukenhanddoek die je niet gebruikt of T-shirt die je eigenlijk nooit draagt? Dat zou kunnen. 
Al controleer je de stof dan best nog eens: als hij versleten is, zal hij minder vochtpartikeltjes 
tegenhouden. 

Welk materiaal kan dienen als filter? 

Daarvoor zijn allerlei opties. Een stuk van een stofzuigerzak of koolstoffilter voor de afzuigkap 
werken prima. Maar ook een papieren zakdoek, koffiefilter of keukenpapier staan op de lijst van 
aangeraden materialen. 

Ik kan echt niet naaien, wat nu? 

Eerst en vooral zou je naar je apotheek kunnen gaan, waar medische beschermingsmaterialen 
verkocht mogen worden. Ook supermarkten zullenchirurgische maskers verkopen vanaf 5 mei. 
Weet echter dat de vraag erg hoog is en de voorraad beperkt. Is de voorraad uitgeput en heb je 
geen naaigrage buur, familielid of vriend in de buurt om je uit de nood te helpen? Ook dan zijn er 
verschillende opties om alsnog aan een mondmasker te raken. 

Informeer je bijvoorbeeld bij je gemeente- of stadsbestuur: heel wat lokale overheden 
ondernemen stappen om hun burgers een exemplaar te kunnen bezorgen. Daarnaast kan je ook 
online (wegwerp) mondmaskers vinden, al is het aangeraden om voorzichtig te zijn: sommige 
sites vragen nu erg veel geld voor mondmaskers. Wees je er ook van bewust dat de levering 
enkele dagen in beslag kan nemen. Ten slotte komen er ook enkele alternatieve kanalen. Zo 
kondigde de NMBS aan dat er in tachtig stations over het hele land automaten zullen komen die 
mondmaskers (en alcoholgel) verkopen. 

Hoe draag ik een mondmasker veilig? 

Een mondmasker kan een veilig gevoel geven, maar een goede hygiëne blijft absoluut 
noodzakelijk. Als je bijvoorbeeld iets hebt aangeraakt dat besmet was en vervolgens onachtzaam 
je mondmasker verwijdert zonder eerst je handen te wassen, kan het alsnog gebeuren dat 
onwelkome gasten de weg naar je luchtwegen vinden. Blijf dus regelmatig en grondig je handen 
wassen met zeep en let erop dat je je gezicht niet aanraakt bij het aanbrengen of verwijderen van 
je masker. Raak ook zeker de binnenkant van het masker niet aan met je handen. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat een masker goed past. Je mond en neus moeten bedekt zijn en 
de stof moet goed aansluiten op je gezicht. 

Een masker mag een dag lang (acht uur) gedragen worden, zolang het droog is. Een nat masker 
verliest een deel van zijn beschermende kracht. Een natte filter moet je vervangen. 

Hoe (vaak) moet ik een mondmasker wassen? 
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Het is aangeraden om een stoffen mondmasker een keer per dag te wassen op een hoge 
temperatuur. Als je het intensief gebruikt, bijvoorbeeld doordat je veel moet praten, was je het al 
na vier uur. 

Dat kan je doen in de wasmachine: dan was je het masker dertig minuten lang op een 
temperatuur van zestig graden. Als je ze kouder wast, kan je het mondmasker achteraf op hoge 
temperatuur strijken. Je kan het masker ook vijf minuten laten koken in een kookpot met schoon 
water. Haal de filter uit je mondmasker voor je het wast en smijt deze weg. Bij een volgend 
gebruik breng je een nieuwe filter aan. 

Je hebt best enkele mondmaskers in huis, zodat je ze om beurt kan wassen. Merk je dat de stof na 
verloop van tijd dunner wordt en begint te verslijten? Dan verliest je mondmasker 
beschermingskracht en moet je het vervangen. 

Hoe kan ik een mondmasker combineren met een bril? 

Dampt je bril aan wanneer je een mondmasker draagt? Dan is dat een teken dat je masker niet 
goed genoeg aansluit. Om het vervelende fenomeen te vermijden, moet je dan ook de 'tochtgaten' 
sluiten. Dat kan bijvoorbeeld door een klein stukje ijzerdraad in te naaien boven de neusbrug. 
(Let er dan wel op dat je dat op zo'n manier doet dat het verwijderd kan worden tijdens het 
wassen, anders zou je masker wel eens snel kunnen scheuren.) Een andere optie is spelen met de 
elastiekjes of linten: die kan je bijvoorbeeld kruisen om meer spanning te creëren. De bovenkant 
van je mondmasker naar binnen plooien, zou ook helpen. 

 

Waarom moeten kinderen geen mondmasker dragen? 

Het effect van een mondmasker bij kinderen verdwijnt aangezien zij te vaak met hun handen aan 
het masker zitten. 

Voor borelingen is er zelfs een mogelijk gevaar. Als deze zeer kleine kindjes een masker dragen 
bestaat er een gevaar op verstikking door het masker zelf of door de linten die aan het masker 
vast zitten. Daarom wordt een masker bij deze groep zelfs afgeraden. 

Werkt een sjaal of bandana even goed als vakkundig genaaid mondmasker? 

Een sjaal of bandana houdt inderdaad ook een aantal druppeltjes tegen, maar wel veel minder 
dan een stoffen mondmasker dat goed aansluit. Een mondmasker geniet dus altijd de voorkeur. 

Wat met dat beloofde mondmasker in de brievenbus? 

De Nationale Veiligheidsraad stelde op 24 april dat elke Belg een stoffen mondmasker en twee 
filters thuis zou ontvangen voor 4 mei, maar die deadline zal niet worden gehaald. Het is nog 
onduidelijk wanneer het bewuste mondmasker en de filters wel in de brievenbus zullen zitten. 
Hoe dan ook is wachten op dat ene mondmasker weinig zinvol, zeker wanneer je snel opnieuw 
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naar het werk of school zal moeten. Je moet een mondmasker immers regelmatig vervangen en 
wassen, waardoor je beter enkele exemplaren in huis hebt. 

Kunnen we de mondmaskers ineens ook dragen tegen fijn stof? 

Fijn stof is een gigantisch gezondheidsprobleem, vooral in steden. Het is verantwoordelijk voor 
allerlei aandoeningen zoals hartaanvallen, beroertes, hartritmestoornissen, longkanker, 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en een groeiachterstand bij embryo's. Kunnen we dan 
ineens ook dit probleem aanpakken met bijvoorbeeld een ademhalingsmasker? Ook hierbij geldt 
opnieuw het probleem van niet perfecte afsluiting op het gezicht. Wanneer het masker niet goed 
past, gaat de lucht bij voorkeur door de 'lekken' (de weg van de minste weerstand) in plaats van 
door het mondmasker zelf, waardoor de filterfunctie van de ademhalingsbeschermer geen impact 
meer heeft. Zo'n masker beschermt al helemaal niet tegen stikstofdioxide. Stedelijke fietsers die 
dagelijks tussen auto's laveren, doen er dus beter aan om minder vervuilde wegen te kiezen dan 
een mondmasker te dragen en een elektrische fiets te gebruiken zodat ze minder diep moeten 
inademen. 

Waarom is er in het Westen zoveel discussie rond mondmaskers en in Azië niet? 

In Aziatische landen zijn mondmaskers ook buiten coronatijden al tientallen jaren geen 
ongewoon fenomeen meer, ook al omdat luchtvervuiling in bepaalde Aziatische grootsteden erg 
problematisch is. Bij jongeren zijn ze zelfs cool. In collectivistische maatschappijen zijn de 
maskers enerzijds een vorm van beleefdheid tegenover de andere ('ik wil jou niet besmetten) en 
anderzijds een soort psychologische steun ('als jij en ik een mondmasker dragen, komt alles 
goed') 

In meer individualistische maatschappijen zoals in het Westen ligt een veralgemeend dragen van 
mondmaskers een stuk moeilijker. Nog voor het begin van de coronacrisis in België waren 
maskers in een mum van tijd uitverkocht, maar niemand durfde ze te dragen. Ook tijdens de 
Spaande Griep van 1918 werden maskers aangeraden, maar kregen westerse autoriteiten te 
maken met weerstand van hun bevolking. Vooral in de Verenigde Staten ging deze maatregel in 
tegen hun liberalistische ideologie en de vrijheid van het individu. 

Worden mondmaskers in de toekomst een essentieel deel van ons leven? 

Voor de corona-epidemie werd iemand met een mondmasker op straat beschouwd als een rare 
vogel, alsof de Apocalyps nakend zou zijn. Dat vooroordeel zal nu zonder twijfel verdwijnen 
aangezien mondmaskers het 'nieuwe normaal' worden tijdens deze en volgende coronagolven. 
Ook wanneer iemand in de toekomst los van covid-19, griep- of verkouheidssymptomen 
vertoont, zal hij hopelijk met de huidige kennis van zaken uit beleefdheid naar een mondmasker 
grijpen. Het mondmasker is echter niet het meest comfortabele accessoire om te dragen, 
waardoor we het wellicht niet even makkelijk in ons hart zullen sluiten als bijvoorbeeld onze 
favoriete muts of sjaal. Het is goed mogelijk dat al die zelfgemaakte creaties na de corona-
epidemie diep in de kast verdwijnen.  
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https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/de-grote-mondmaskergids-waarom-gebruik-je-ze-waar-
haal-je-ze-en-hoe-draag-je-ze/article-longread-1594393.html 


