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De indringendste tijdschrift-
cover is deze week die van
het Oostenrijkse profil: ge-
heel zwart met in kleine

witte letters midden op de pagina
‘Als die Welt stillstand’, en dan hele-
maal onderaan ‘Corona’. Op de ach-
terkant dezelfde opmaak in spiegel-
schrift. De plotselinge omslag van
voorzichtig doen (geen handen
schudden) naar drastische inperking
van sociale contacten, hebben we
niet alleen in Nederland afgelopen
week meegemaakt, ook andere Euro-
pese landen sluiten
meer en meer cafés,
scholen, theaters,
grenzen en verbie-
den evenementen.
Commentaarkoppen
als ‘Angstepidemie’
zie je niet meer.

Profil presenteert
‘een diagnose’ van
‘een land in stilstand’. Oostenrijk,
met het afschrikwekkend voorbeeld
van Noord-Italië achter de bergtop-
pen, heeft de noodtoestand uitgeroe-
pen en vergaande afzonderings-
maatregelen genomen. Dit gaat onze
hele manier van leven beïnvloeden,
meent het blad. 
Commentator Eva Linsinger

‘Zelden ging de sprong van laisser-faire
naar draconische maatregelen sneller’

noemt het een stress-
test. ‘Zelden ging de
sprong van een ont-
spannen houding
van laisser-faire naar
draconische maatre-
gelen sneller’,
schrijft zij. ‘Te laat? Te
overhaast? Te over-
dreven? Met welke gevolgen, voor
 ouderen, voor de economie?’ Daar-
over wordt druk gedebatteerd,
schrijft Linsinger, maar: ‘De poging
apocalyptische toestanden als in Ita-
lië te vermijden, maakt al die strenge
maatregelen wel de moeite waard.’
Het Duitse weekblad Der Spiegel

zet op de voorkant een arts in isola-
tiepak die vanuit een tent in de ca-
mera kijkt, met de vraag of Duitsland
klaar is voor de drastische maatrege-
len die de bestrijding van het virus
vergt. In een speciaal katern worden
alle kanten belicht. Der Spiegel laat
eerdere twijfels varen: het kan niet
anders dan met een ‘enorme inper-
king van bewegingsvrijheid’. Het co-
ronavirus heeft het gewone leven op
slag totaal veranderd. Verslaggever
Juan Moreno liep door de Italiaanse
spookstad Milaan; boodschap van
Der Spiegel: ‘Dit staat Duitsland moge-
lijk ook te wachten.’

Ook het Britse blad The Econo-
mist ziet ‘Lombardije, de welgestelde
regio in het hart van de covid-19-uit-
braak in Europa’ als teken van wat
komen gaat. ‘Ziekenhuizen met zorg
van wereldklasse’ en toch liep het uit
de hand. Zijn de politieke leiders op-
gewassen tegen zoiets? China’s aan-
pak van ‘hardhandige quarantaine,
massale testen en contactenonder-
zoek’ ging ten koste van vrijheid en
bracht grote economische schade,
maar lijkt te werken. Voor westerse
democratieën is zo’n aanpak veel las-
tiger, meent The Eco-
nomist. ‘Elk land
moet zijn eigen ba-
lans vinden.’ De Brit-
ten hebben gelukkig
hun nationale ge-
zondheidszorg, voor
de Amerikanen met
hun peperdure parti-
culiere zorg en een
ineffectieve president ziet het er vol-
gens The Economist veel slechter uit.
New York Magazine geeft de

sfeeromslag in de VS weer met een
handgeschreven waarschuwing
‘Don’t panic’, waarvan Don’tmaar is
doorgehaald. Na de fase van het ba-
gatelliseren door president Trump,
lijkt de paniek toe te slaan. We zijn

getuige van ‘de in-
eenstorting’ van het
gezag van de over-
heid en van ‘het ver-
trouwen van de
burgers in het lands-
bestuur’, schrijft
commentator David
Wallace-Wells. Maandenlang is de
regering ‘vrijwel geheel weggelopen
voor haar verantwoordelijkheden’
terwijl de epidemie zich kon ver-
spreiden. Ze heeft haar grootste
plicht verzaakt: ‘Haar burgers
 beschermen.’ ‘En vanaf nu wordt het
alleen maar erger.’
Trump heeft competente ambtena-

ren uit de tijd van Obama ontslagen, 
schrijft Wallace-Wells. Hij heeft de na-
tionale epidemieraad opgeheven,
zodat hij nu vicepresident Mike Pence
moest opzadelen met de vorming van
een crisisgroep. Vandaar de onbegrij-
pelijke nalatigheid om te zorgen dat
er zoveel mogelijk testen beschikbaar
kwamen. Nu leveren De Gates Foun-
dation en Amazon maar testpakket-
ten en Jack Ma van Alibaba heeft
beloofd een half miljoen tests te stu-
ren plus een miljoen mondkapjes.
‘Welke samenleving gedraagt zich

zo?’Waar laat de landelijke overheid
ingrijpen over aan regionale bestuur-

ders en filantropen? Er was een tijd,
schrijft Wallace-Wells, dat de wereld
voor goede raad en hulp naar de VS
keek. Nu kijken de Amerikanen er
niet meer van op dat China, Zuid-
Korea en Singapore de corona-epide-
mie veel beter aanpakken. ‘Wat
nieuw aanvoelt is dat we achterlopen
bij Italië en dichter in de buurt
komen van Iran qua effectiviteit en
coördinatie van ons optreden.’ 
Dit wordt ‘een verloren jaar’, voor-

spelt het Amerikaanse zakenblad
Bloomberg Businessweek. Het zet
een foto van een ver-
laten kruispunt op de
cover van een geheel
aan de coronapande-
mie gewijd nummer .
‘Economen die aan-
vankelijk blasé waren
over de mogelijke
klap voor de VS zijn
steeds bezorgder ge-
worden.’ Het zal veel erger worden,
maar juist om de schade te beperken
moet de economische activiteit (pro-
duceren en consumeren) zoveel mo-
gelijk doorgaan, vindt commentator
Peter Coy. Geef de hoop maar op dat
het virus kan worden verslagen: ‘We
moeten ermee leren leven.’

Wim Bossema

Buitenlandse bladen over de coronapandemie

  

       
       

      
     

           
       
          

         
       
          

          
     
     

       
    

     
    
        

    
     
     

      
   

        
          

         
       

          
           

       
             

       
           

          
             

       
        

 

   

      
       

    

Geef jong en fit voorrang
op de intensive care

V
ooralsnog kunnen ziekenhui-
zen de stroom van coronapa-
tiënten nog aan, maar wat als
er schaarste aan ic-bedden en

beademingsapparatuur gaat ont-
staan? Dit zijn keuzesituaties, waaraan
je in een crisis niet ontkomt. In een epi-
demie kan medische zorg niet louter
gericht zijn op de individuele patiënt,
maar komt volksgezondheid centraal
te staan: wat is een verantwoorde inzet
van schaarse middelen? Welke patiënt
komt in aanmerking voor beademing
als velen die nodig hebben? 
Beleid hierover moet nu worden

vastgesteld; we kunnen niet wachten
totdat het probleem zich feitelijk voor-
doet. Wat wij voorstellen is in lijn met
wat een recente richtlijn van de Neder-
landse Vereniging voor Intensive Care.
Ten eerste moet je de intensive care

zo goed mogelijk benutten. Dat bete-

kent: voorrang voor patiënten van wie
verwacht wordt dat ze zo snel mogelijk
weer zijn opgeknapt. Vaak zullen dit
mensen zijn met een tot voor kort
goede conditie. Lastige medische in-
schattingen, maar intensivisten kun-
nen dit beoordelen. Op deze manier
worden zo veel mogelijk levens gered
en dat is wat je met ic-zorg beoogt.

Prioriteit
Ten tweede is het rechtvaardig om pri-
oriteit te geven aan jongere patiënten,
boven ouderen die al in hun laatste le-
vensfase staan. Voor hen – zeg, twinti-
gers – is overlijden een veel groter ver-
lies dan voor mensen die vijftig jaar ou-
der zijn: ze hebben veel minder moge-
lijkheden gehad om hun leven te le-
ven. Op deze manier wordt prioriteit
gegeven aan patiënten die met hun le-
ven het meest te verliezen hebben. 
Daarnaast: de kans is klein dat een

80-jarige nog volledig herstelt van een
periode aan de beademing, als je be-
denkt dat een gezond mens hierna al
moet revalideren. In de laatste levens-
fase is goede palliatieve zorg aangewe-
zen: focus op comfort, verlichten van
pijn, benauwdheid en angst.
Ten derde zal tijdens de ic-behande-

ling regelmatig moeten worden be-
oordeeld of het vooruitzicht van de pa-
tiënt voldoende is om de schaarse ic-
zorg te rechtvaardigen. Zo wordt voor-
komen dat andere patiënten met veel
betere vooruitzichten niet worden be-
handeld. Dit voorstel is dramatisch
want het betekent dat soms beade-
ming wordt gestopt terwijl de patiënt

nog een (kleine) overlevingskans had.
Maar het is noodzakelijk, willen we in
een crisis de intensieve zorg beschik-
baar houden en goed benutten.
Deze discussie moet nu gevoerd

worden en niet pas op het moment dat
de schaarste in alle hevigheid toeslaat.
In de eerste plaats is niet kiezen ook
een keuze. Nu geldt: wie eerst komt,
eerst maalt. Dat is een eerlijke proce-
dure in normale tijden, maar niet bij
extreme schaarste. In crisissituaties be-
tekent het namelijk dat je kansloos
bent als je later in de rij aansluit. Dan is
een loting nog rechtvaardiger.

Criteria
Daarnaast is er nu nog tijd om over het
beleid te spreken, professioneel, maat-
schappelijk en politiek. Criteria moe-
ten zo goed mogelijk worden gedra-
gen. Daar hoort ook een discussie over
leeftijdsgrenzen bij. Mogelijk blijken
dan andere keuzen beter verdedig-
baar. Door criteria nu te bespreken en
vast te stellen zorgen we voor transpa-
rante besluitvorming. Het maakt voor
iedereen duidelijk wanneer en hoe
wordt geselecteerd en voorkomt dat ir-
relevante of onduidelijke overwegin-
gen de dienst gaan uitmaken. 
Maar het zullen tragische en con-

fronterende keuzen blijven. Zelfs een
op goede argumenten gebaseerd be-
leid betekent dat de ene persoon wel
levensreddende medische zorg krijgt,
en de andere niet. Vanzelfsprekend
moeten we alles op alles stellen om
extreme schaarste en overbelasting
van zorgverleners te voorkomen. 

CORONACRISIS

Er moet zo snel mogelijk
duidelijkheid komen over
de verdeling van de inten-
sivecarebedden. 
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