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AlsdeeersteNederlandersvolgendeweekhet
coronavaccin krijgen toegediend, is dat het
startschot van een enorme operatie die het
padmoet effenenvoorde terugkeernaarde
normaliteit.Zónderovervolleziekenhuizen,
zónder ‘anderhalvemeter’ en zónder geslo-
tendeuren indewinkelstraat.

Volgens voorlopige ramingenmoet 2021
ookhet jaarwordenvanheteconomischher-
stel.Naeenongekendekrimpvanmeerdan
4%in2020rekenenhetCentraalPlanbureau
(CPB)enDeNederlandscheBank(DNB)voor
dit jaar op een groei van bijna 3%. Of het zo
zal gaan, is afwachten; het virus is onvoor-
spelbaar.

Maar wanneermogen demondkapjes af
en ishetgevaardefinitief geweken?Datkan
volgensexpertsnogmaandenduren.Pasals
60% tot 70% van de 17,5miljoenNederlan-
ders immuunis,omdatzedeziektehebben
gehadofhetvaccinhebbengekregen,zalhet
virus zichniet langer verspreiden.

Omvoldoendemensentevaccinerenzijn
miljoenendoses vaccinnodigdienogbijna
allemaalmoetenworden geleverd. Zorgmi-
nisterHugodeJongestuurdeeinddecember
een‘indicatief’overzichtvanleveringennaar
de Tweede Kamer. In de eerste driemaan-
den van dit jaarmoet Nederland er 7,8mil-
joenkrijgen.

Of dat lukt? De Jonge dekte zich eind de-
cember in.Wijzigingenzijnvolgensdezorg-
minister ‘tot het laatstemomentmogelijk’.
Ennatuurlijkmoetenooknietteveelmensen
hetvaccinweigeren,wantdanblijfthetvirus
rondgaanenmensenbesmetten.

WACHTEN OP DE LENTE
Tot pakwegmaart verandert er volgens de
Leidse hoogleraar klinische epidemiologie
FritsRosendaalnietsomdatnognietgenoeg
mensen zijn gevaccineerd. Rosendaal: ‘De
eerstevaccinaties inverpleeghuizendragen
nauwelijks bij aan de bestrijding vanhet vi-
rus.Debewonersdaarvanzittenaanheteind
vandeketen.’Bovendienishetwinter, ideaal
voorhet virus omzich te verspreiden.

Rosendaalwaarschuwtvooreuforie indie
fase, omdat het aantal doden door het vac-
cineren van de kwetsbaarste groepenwaar-
schijnlijksnelzaldalen. ‘Mensenredeneren
danal vlug: er isniksmeeraandehand.Het
kabinetmoetniet toegevenaandedrukom
maatregelen te snel te versoepelen.’ Anders
stromende ziekenhuizenalsnog vol.

Jongerendie hopendat ze snel hunoude
levenkunnenoppakken,moetengeduldheb-
ben.Alseerstewordende230.000mensenin
instellingengevaccineerd,daarnazijn—van
oudnaar jong—de4,3miljoen60-plussers
aan de beurt, gevolgd door kwetsbaremen-
sen onder de 60 en zorgmedewerkers. Pas
daarna krijgen gezondeNederlanders van
18 tot 60 jaar eenprik.
Als de 60-plussers zijn gevaccineerd,

neemtdedrukopdezorgaf.Maargroepsim-
muniteit is dan zo goed als zeker nog geen
feit.Hetviruskanzichdanonder jongereNe-
derlanders blijven verspreiden en slachtof-
fersmaken. Een derde van de patiënten op
de ic’s is jonger dan60.

Maar alsde vaccinaties inde loop vanhet
tweedekwartaal eenmaalopstoomkomen,
kanhet volgensRosendaal snel gaan.Dat is
volgens hemook hetmoment ommaatre-
gelen te versoepelen. Aan het eind van het
tweede kwartaal, denkt Rosendaal, zouden
voldoende mensen gevaccineerd kunnen
zijn, waardoor het virus onder controle is
gebracht.
Het virus helemaal uitroeien is volgens

hemniet nodig. ‘Het is niet erg alsmensen
af en toe corona krijgen zolang het ermaar
niet te veel zijn.Het gaat eromdatwehet vi-
rus onder bedwanghouden. Als er af en toe
iemand op de ic belandt, is dat naar,maar
dat kunnenweaan’, zegtRosendaal.

EINDE AAN ECONOMISCH DRAMA
Het zou economisch dramatisch zijn als
de volledige heropening er pas komt nadat
groepsimmuniteit isbereikt.Vooronderne-
mendNederland is het beter als het slot er
in elk geval gedeeltelijk eerder af kan. Het
is in theoriemogelijk gevaccineerdeNeder-
landers,kwetsbarenenouderenvoorop,als
eerstemeer ruimte tegevenzodat zehun le-
venkunnennormaliseren.

Dat laatste zou een ironische speling van
het lot zijn.BekendeeconomenalsBarbara

DNB verwacht 'gestaag herstel'
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Coronavaccin is in aantocht
Verwachte levering in eerste halfjaar van 2021
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In de eerste drie
maanden van dit
jaar moet Nederland
7,8 miljoen vaccins
krijgen. Of dat lukt?

Baarsma enCoen Teulings pleitten er in de-
cember voor dat ermeer ruimte zou komen
voor de jongeren, dieminder kwetsbaar zijn
voor het virus. Juist de ouderen zouden een
stap opzijmoeten doen en zichzelf isoleren,
in afwachting vanhet vaccin.

‘Alshet tegenzit, zijnweeenhalf jaarofnog
langer bezig voor we groepsimmuniteit heb-
ben. Het werkt niet om jongeren zo lang op
te sluiten.’ Dat versoepelingen voor jongeren
leidentoteentoenamevanhetaantalbesmet-
tingennamende economenopdekoop toe.
Het huidige beleid onderschat de schade

voor jongeren, door het sluiten van scholen
enuniversiteitenendoor lagerekansenophet
vindenvanwerk,benadruktTeulings.Ameri-
kaansonderzoeklaatziendateenstijgingvan
dewerkloosheidmet2procentpunttoteenon-
geveerevengrootverliesaanlevensjarenleidt
als de coronacrisis.

Klinisch epidemioloog Rosendaal ziet he-
lemaalniets inhetopheffenvandebeperkin-
genomjongerenderuimtegeven. ‘Ikvindhet
getuigenvaneenverbijsterendedomheid.We
hebbennueengecontroleerdeepidemie.Als je
eenongecontroleerde epidemie krijgt, lopen
de ic’s straks overmet vijftigers en zestigers.
Dit isprecieswatwe inseptemberenoktober
zagen:eerstde jongeren,endiebesmettende
generatie boven hen. Dat willen we niet nog
eenkeer.’

Voordehorecazouhetgoednieuwszijnals
kapitaalkrachtigeouderenalseerstehunsoci-
ale levenweer kunnen oppakken. Rosendaal
zietgeenmedischebezwarentegenhetophef-
fen van beperkingen voormensen die gevac-
cineerd zijn.

2021moet het jaar wordenwaarin vaccins de coronacrisis
bezweren en de economieweer gaat groeien.Wanneer
wordenwe verlost van de anderhalvemetersamenleving?

Zat

Het lijktwachtenopeenondernemerdie
lievereententvolzestigplussersheeftdieal-
lemaal aan de deur gecontroleerd zijn, dan
een die omwille van de coronamaatregelen
maarvooreenderdegevuldmagzijn.Rosen-
daal: ‘Ik heb er geen enkelemoeitemeedat
geëistwordtvanmensendatzeeenvaccina-
tiebewijsoverleggenwanneerzenaartheater
of restaurant gaan.’

RolandPierik, rechtsfilosoof aandeUvA,
heeft wel bezwaren. ‘Dit scenario is te voor-
barig. Vaccinatiepaspoorten kunnen er pas
komenalsbewezenisdatvaccinsvoorkomen
dat iemand besmettelijk is voor anderen.
Voorlopig isdatnogniethetgeval,waardoor
de huidigemaatregelen, zoals afstand hou-
denenmondkapjes dragen, nodigblijven.’

Watálsdievaccinatiepaspoorteneropeen
bepaald ogenblik wel zijn? ‘Om rechtvaar-
dig te zijn,moet dan aan twee voorwaarden
voldaanzijn’,meentPierik. ‘Deeerste isdat
hetvaccin isgoedgekeurdenbeschikbaar is
voor iedereen.Daarnaastmoetenwedan in
eensituatiezittenwaarbij tochonvoldoende
mensendat vaccinwillennemen.’

Alsnietaandezevoorwaardenisvoldaan,
wordenmensendiegraaggevaccineerdwil-

lenworden,maarnogwachtenophunbeurt,
uitgesloten van het sociale leven,merkt hij
op. ‘Datismoreelenpolitiekonverkoopbaar.’

Voorzitter RobèrWillemsen vanKonink-
lijkeHorecaNederlandvindthet tevroegom
tepratenoverheropeningvandehorecavoor
eenselectegroep.Hijwil datdehoreca voor
iedereen tegelijk opengaat.

BENIDORM BASTARDS
Ookdedetailhandel,hardgetroffendoorde
pandemie, betwijfelt of het een goed idee
is omhet gevaccineerde deel van de bevol-
kingmeteenweer als vanouds in een volle
winkelstraat te verwelkomen. ‘Aan dewin-
keldeur kan ik onmogelijk controlerenwie
gevaccineerd is’, zegt Eus Peters, directeur
van brancheorganisatie RaadNederlandse
Detailhandel.

Voorin de vaccinatietrein zitten is een
groot voorrecht datmet een verantwoorde-
lijkheid komt, aldus Peters. ‘Ik zie het niet
zittendatgevaccineerdezestigplussers inhet
voorjaarzichalsBenidormBastardskunnen
gedragen in de Kalverstraat, terwijl de rest
van de bevolking nog aan allerlei regels ge-
bonden is.’

PasalseensubstantieeldeelvandeNeder-
landsebevolkinghet vaccinheeftgekregen,
kunnendeteugels indewinkelstraat losser.
Peters: ‘Ik hoop oprecht dat het voor de zo-
mer zo ver is.’

Waardeevenementenbrancheserieusna-
denkt over een verplichte sneltest om toe-
gang te krijgen, is dat voor winkels volgens
Peters ingewikkeld. ‘Het is theoretischheel
interessant,maarsneltestszijnnogaltijdre-
latief duur.’
Peters gruwt bij de praktische gevolgen.

‘Dankrijg jeéénrij voorgevaccineerden,één
voorklantendieeensneltestwillendoen,en
één voor weigeraars?’ Het beeld van aparte
rijen, dat doet denken aan de paspoortcon-
trole op Schiphol, ziet hij niet zitten. ‘Dat is
erg complex.Winkeliers willen vooral gast-
vrij zijn.’

Detailhandel en
horeca voelen niets
voor heropening voor
een selecte groep die
al gevaccineerd is
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