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Deze hamer slaat zeker
de maatschappij stuk

OPINIE Prof. dr. Ira Helsloot

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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Nederland gaat op slot, tot
afkeuring van Ira Helsloot.
,,We hebben geen bewijs
dat er relatief meer men-
sen zijn met langdurige
gezondheidseffecten.”
FOTO ANP/HH

De zware maatregelen van het kabinet
tegen het coronavirus zijn buitenpropor-

tioneel, vindt hoogleraar Ira Helsloot.
,,Het kabinet zet nu middelen in die scha-
delijker zijn dan de kwaal. Tenminste we-
ten we zeker dat de harde lockdown veel

slachtoffers gaat eisen.”

Natuurlijk is de eer-
ste vraag die op-
komt nu de rege-
ring besloten heeft
tot een harde lock-

down, terwijl in maart de in-
telligente lockdown vol-
stond: is het nu zoveel erger
dan in maart? 

Het simpele antwoord is
nee. We hebben minder dan
de helft van het aantal zie-
kenhuisopnames van toen.
We weten ook veel beter
hoe met coronapatiënten
om te gaan.

Of voor weer een ander
perspectief: de op maandag
1872 opgenomen coronapa-
tiënten in de Nederlandse
ziekenhuizen betekenen
dat er ongeveer vijf patiën-
ten (!) per middelgrote stad
van 50.000 mensen zijn. 

Minder groot risico
De toch aanwezige druk

op de ziekenhuiscapaciteit
komt ook door heel risico-
mijdende procedures, ter-
wijl een gezonde verpleeg-
kundige net zoveel risico bij
besmetting loopt als een el-
ke gezonde Nederlander on-
der de 65, en dat is feitelijk
een minder groot risico dan
bij gewone griep. 

En nee, we hebben geen
bewijs dat er relatief meer
mensen zijn met langdurige
gezondheidseffecten. Het is
de continue media-aan-
dacht voor deze slachtoffers
waardoor we denken dat het
er veel meer zijn dan ten ge-

volge van een zware griep.
De tweede vraag is: hel-

pen de maatregelen nu
echt? Blijkbaar helpen de
met veel politieke bombarie
ingevoerde mondkapjes
niet. Dat is niet erg verras-
send, omdat het Outbreak
Management Team (OMT)
en RIVM daar ‘zelfs’ geen
meerwaarde in zagen. Maar
waarom schaffen we die dan
nu niet meteen af? Voor de
harde lockdown geldt dat
‘zelfs’ de wereldgezond-
heidsorganisatie WHO die
niet meer adviseert. 

Onderbouwing
En heel simpel: alle onze

buurlanden waren tot op
heden strenger, hadden
mondkapjesplicht et cetera,
en toch zijn ook daar de be-
smettingen weer opgelo-
pen. Wie kan nog geloven
dat er een wetenschappelij-
ke onderbouwing voor de
huidige lockdown is als het
strenge Frankrijk juist vol-
gende week weer verder

opengaat?
Tenminste weten we

zeker dat de harde
lockdown veel slachtof-
fers gaat eisen: de slui-
ting van scholen gaat
nog meer kwetsbare
kinderen vele gezonde
levensjaren kosten. Idem
voor mensen die hun
baan voor lan-
gere tijd
verliezen. 

En de
ondertus-
sen hon-
derd mil-
jard euro
die we aan
coronabe-
leid heb-
ben uitge-
geven zal
toch links-
of rechtsom
terug moe-
ten worden
bezuinigd
de aanko-
mende ja-
ren. In

verkiezingstijd is dat geen
prettige boodschap, maar
elke Nederlander zal dit
toch begrijpen. 

Controleren
Daarom vergt een draco-

nisch besluit tot een harde
lockdown als dat van giste-
ren een echt democratisch
debat over de kosten en ba-
ten ervan. Wat nu echt het
probleem is en hoe verstan-
dig de maatregelen zijn, we-
ten we als samenleving ech-
ter niet, want de regering en
het adviserende OMT leg-
gen niet uit wat de kosten en
baten van ons coronabeleid
zijn. Daarmee is het ook on-
mogelijk voor het parle-
ment om de regering werke-
lijk te controleren, maar dat

lijken zelfs de opposi-
tiepartijen mo-

menteel niet als
een bezwaar te
zien.

Ira Helsloot is
hoogleraar

besturen van
veiligheid aan

de Radboud
Universiteit

Nijmegen
en lid van

herstel-
NL.nl.

DE KWESTIE


