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gaan minder vaak naar het 
werk, waardoor het virus het 
veel moeilijker krijgt zich te 
verspreiden. En dan zijn er 
ook nog de strengere reis-
regels, waardoor we ons na 
de krokusvakantie minder 
zorgen hoeven te maken 
voor terugkerende reizigers, 
in tegenstelling tot na de 
kerstvakantie.”

Komt dan stilaan het doel 
van de 75 ziekenhuis-
opnames per dag in zicht, 
waarna er versoepelingen 
gingen komen?

“Bij dit tempo – uiteraard 
los van onvoorziene om-
standigheden – zouden we 
dat cijfer midden maart al 
kunnen bereiken. Tegelijk 
moeten we erg voorzichtig 
zijn met zulke voorspellin-
gen. Bijna 1.900 besmettin-
gen per dag is nog steeds erg 
veel. En ook: de Britse coro-
navariant, die besmettelijker 
is, wint nog altijd terrein in 
ons land en zal straks domi-
nant worden. Met de huidige 

preventiemaatregelen kun-
nen we die variant in prin-
cipe de baas, mits de belang-
rijke voorwaarde dat we met 
z’n allen de regels goed blij-
ven opvolgen.”

Zijn versoepelingen moge-
lijk als we effectief half 
maart onder de 75 op-
names zakken?

“Ja, maar tegelijk moeten 
we erg realistisch blijven. 
Net zoals je een stuwdam 
niet ineens helemaal open-
zet, zal er – ondanks puike 
cijfers – slechts geleidelijk 
én zeer doordacht kunnen 
worden versoepeld. Het zal 
het ene of het andere zijn, 
maar niet alle twee tegelij-
kertijd. De vaccinatie-
campagne loopt dan wel, een 
belangrijk deel van de risico-
groepen zal half maart nog 
steeds niet gevaccineerd 
zijn. En we moeten ver-
mijden dat we met ondoor-
dachte versoepelingen die 
mensen alsnog in gevaar 
brengen.”

En wat als straks alle 
risicogroepen effectief 
zijn ingeënt, kunnen de 
versoepelingen elkaar 
dan sneller opvolgen?

“Misschien kan het dan iets
sneller gaan. Maar opnieuw 
zal de stuwdam niet ineens 
helemaal open kunnen. 
Ook dan zullen we de virus-
circulatie onder de bevolking 
enigszins onder controle 
moeten zien te houden. 
Want het is niet omdat je 
niet tot de risicogroepen be-
hoort dat je niet ernstig ziek 
kan worden. Er eindigen ook 
relatief gezonde twintigers 
en dertigers met Covid-19 op 
de afdeling intensieve zorg, 
en sommigen moeten zelfs 
beademd worden.”

Een tweede voorwaarde 
om te versoepelen, was 
minder dan 800 besmet-
tingen per dag. Daar zit-
ten we met gemiddeld bij-
na 1.900 besmettingen 
nog wel veraf.

“Klopt, maar door de erg 
brede manier waarop we 
vandaag testen, is dat doel en 
cijfer minder relevant ge-
worden. Al zal het aantal 
besmettingen uiteraard nog 
steeds een belangrijke graad-
meter blijven.”

De cijfers stemmen hoop-
vol. Kan het anderzijds 
ook nog misgaan, waar-
door ons land toch nog in 
een derde golf belandt?

“Met de huidige evolutie 
van de cijfers zou me dat 
verbazen. Tegelijk hangt veel 
ook af van de wil bij de be-
volking om de maatregelen 
nog een tijdje goed te blijven 
naleven. Vandaar ook dat we 
er als virologen zo op hame-
ren om straks erg voorzich-
tig te versoepelen, en dan 
telkens bijvoorbeeld drie we-
ken te wachten om het effect 

van zo’n versoepeling te 
zien. Stel dat we te snel, te 
veel ineens lossen, waardoor 
de cijfers de verkeerde kant 
uitgaan en we alles weer 
moeten terugschroeven. Dat 
zou voor veel mensen zo’n 
opdoffer zijn dat het draag-
vlak voor de maatregelen 
mogelijk onderuit wordt 
gehaald. En dat mogen we 
– met de finish in zicht – 
echt niet riskeren.”

WERNER ROMMERS

Terwijl Nederland een zwa-
re derde golf op zich ziet af-
komen en er in Frankrijk 
wegens slechte coronacijfers 
nog altijd een avondklok 
vanaf 18 uur geldt, lijkt Bel-
gië het uitstekend te doen. Al 
twaalf weken gaan de Belgi-
sche cijfers stilletjes naar 
beneden. Maandag rappor-
teerde Sciensano, het ge-
zondheidsinstituut van de 
federale overheid, nog maar 
een gemiddelde van 1.882 
coronabesmettingen (-19 
procent) en slechts 119 dage-
lijkse ziekenhuisopnames 
(-10 procent).

Als we nu niet op 
de goede weg zijn...

Steven Van Gucht: “De cij-
fers stemmen inderdaad erg 
hoopvol. Waarschijnlijk zal 
de krokusvakantie, vooraf-
gegaan door een afkoelings-
week in het middelbaar, de 
cijfers nog verder de goede 
richting uit duwen. Mensen 
hebben tijdens zo’n vakan-
tieweek minder contacten, 

Daling ziekenhuisopnames 
geeft uitzicht op 
verdere versoepeling

Al twaalf weken aan een 
stuk dalen de coronacijfers, 
en dat stemt viroloog Steven 
Van Gucht (Sciensano) 
“voorzichtig optimistisch”. 
Bij dit tempo – én als er 
geen nieuwe tegenslagen op-
duiken – zakken we moge-
lijk al half maart onder de 
75 dagelijkse ziekenhuis-
opnames, de belangrijkste 
voorwaarde om te versoepe-
len. “Al moet dat versoepe-
len erg geleidelijk en door-
dacht gebeuren”, beklem-
toont Van Gucht.

Als zelfs Steven Van Gucht 
optimistisch is 
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Steven Van Gucht: “Als we
versoepelen, zal dat zeer geleidelijk

én doordacht moeten gebeuren.”


