Medisch topspecialisten zijn klaar met 1,5 meter:
‘Onnodige angst’
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De 1,5 metersamenleving heeft voor twee medisch specialisten uit Twente lang genoeg
geduurd. Overheid en media maken mensen onnodig bang. Volgens hoogleraar en
hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir is het hoog tijd de angst
die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress
verzwakt de weerstand.
De regering zou juist de nadruk op dat laatste moeten leggen. De eigen weerstand op
peil brengen, is volgens hen een simpele, maar uiterst effectieve maatregel. Erop
uitgaan, bewegen en gezond eten zijn volgens hen een goed medicijn, ook in de strijd
tegen corona.
Wat Grandejean en Ozdemir betreft moeten daarom de sportscholen meteen weer
open. Ook kan het slot van de deuren van de verpleeghuizen, maar om een andere
reden: mensen binnen opsluiten maakt hen kwetsbaarder, en haalt bovendien de
kwaliteit van leven van de laatste dagen weg.

Overwicht
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Corona leidt volgens de medici helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers. Het zijn
bovendien hoofdzakelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die meer
onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven. „Van de besmette
mensen overlijdt slechts een heel klein percentage”, stellen ze.
De medici hebben goed nagedacht over het naar buiten treden met deze boodschap.
„Nu de corona-epidemie in Nederland beteugeld lijkt te zijn, is het moment rijp voor
reflectie”, zeggen ze. Daarbij speelt een rol dat volgens hen de maatregelen hebben
geleid tot meer ziekte en sterfte onder hartpatiënten.

Heilloze weg
De blik moet worden verbreed, zodat niet langer enkel de virologen en de
epidemiologen het voor het zeggen hebben. De beperkende maatregelen zo lang
mogelijk volhouden in de hoop op een vaccin, is volgens hen een heilloze weg, ook
omdat de kans bestaat dat het niet wordt gevonden. „We moeten ook andere
behandelmogelijkheden verkennen.”
Het coronabeleid is volgens Grandjean en Ozdemir te veel op aannames en
onzekerheden gebaseerd en is voorbijgegaan aan allerlei sociaal-maatschappelijke en
economische gevolgen. De maatregelen mogen niet zonder brede discussie geruisloos
overgaan in het nieuwe normaal.
‘Stop de lockdown’ klinkt het ook uit de mond van activisten. De vraag rijst: ‘is het virus een
hoax?’ (Video)
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