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Coronasignalementen 
met omdenken  
voor de toekomst 
 
Of er wel of geen 2de corona-golf komt: 
niemand die het kan voorspellen. Omdat 
alle voorspellingen vóórkomen, zullen 
achteraf altijd wel mensen opstaan om 
hun gelijk te claimen. De tweede helft van 
2020 zal niet overal hetzelfde verlopen: 
Nederland is niet de UK en is niet Zweden 
of Peru. Als beleid niet meer uitsluitend 
gebaseerd hoeft te worden op de achter-
uitkijkspiegel, en als het schakelbord 
optimaal functioneert dan kan het in ons 
land misschien wel meevallen met die 2de 
golf. Wetenschappelijker dan dat valt er 
geen uitspraak over te doen. 
 
Het riool blijkt een interessante Hollandse 
parameter te bieden op het schakelbord.  
Op 29 mei kwam als nieuws voorbij dat 
een stijging van RNA-coronavirus-
fragmenten (via de ontlasting uitgeschei-
den) aantoonbaar is in het rioolwater, nog 
voordat de GGD weet dat er een stijging 
aan corona patiënten gaat komen. Diverse 
Europese landen toonden belangstelling 
voor deze test om op strategische locaties 
te kunnen monitoren. Op 23 juni meldde 
het 20.00 uur journaal dat deze parameter 
in ons land laat zien dat het corona-virus 
afneemt, en dat minister Hugo de Jonge 
wil dat alle 352 rioolzuiveringsinstallaties 
dagelijks gecontroleerd worden.  
 
Schakelbord is een mooiere term dan 
Dashboard. Caroline Gruyters had een  
column onder de titel "Europees als het 
moet, lokaal als het kan". Ze maakt 
duidelijk dat de politieke culturen  

 
wezenlijk verschillen tussen Frankrijk (top-
down) en Duitsland (federaal), met 
burgers die op dit moment een 
verschillende gemoedtoestand hebben: 
Frankrijk 'wantrouwen' en Duitsland 
'sereniteit'(gerustheid). Dashboard 
associeert met uitsluitend top-down, 
terwijl we in Nederland ook andere 
midden-structuren hebben die middle-up-
down meeschakelen, landelijk beleid 
helpen implementeren, beïnvloeden of 
corrigeren. Parafraserend: "Nationaal als 
het moet, regionaal als het kan". Zo moet 
het zijn bij het versoepelen en zo moet het 
zolang mogelijk blijven bij correcties op 
het versoepelen.  
 
Het aantal besmette mensen die nooit 
zullen weten dat ze corona hebben gehad 
is inmiddels aardig groot. Op 22 februari, 
toen de eerste corona patiënte in 
Nederland met onbegrepen klachten werd 
opgenomen in het Ziekenhuis in 
Gorinchem waren er volgens het Imperial 
College Londen al tussen 3000 en 9000 
besmette mensen in Nederland. Dit is 
gebaseerd op latere terug-berekeningen. 
Op 12 maart, aan het begin van golftop, 
hadden we ruim 600 positief geteste 
Nederlanders maar volgens dit model 
moeten er al 67 000 tot 95 000 corona 
besmette mensen hebben rondgelopen. 
Grofweg 40 % van de corona-besmette 
mensen waren en zijn onwetend van het 
feit dat ze anderen (konden) besmetten. 
In hoeverre dit betekent dat deze mensen 
niet nogmaals ziek kunnen worden weten 
we nog niet heel goed. 
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Overigens, goed dat Sanguin al plasma aan 
het verzamelen is van ex-corona-
patiënten. Beter een overmaat aan 
voorzorgsmaatregelen dan een tekort 
hieraan.  
 
Voor het herfstseizoen is interessant iets 
te weten over je binnenklimaat: thuis en 
waar je sport, werkt of studeert. Hoeveel 
lucht wordt vers van buiten binnen 
gehaald en hoeveel lucht wordt gerecircu-
leerd. Het laatste wordt buiten coronatijd, 
als het kouder wordt, met name gedaan 
om warmte (energiekosten) te besparen. 
Dit geldt ook voor het vliegtuig.  
Niesdruppels variëren qua grootte van 0,2 
µm tot wel 1000 µm (1 mm) en alles 
daartussenin. Kleine druppeltjes halen 
gemakkelijk 8 meter. Waar een 
(nies)druppel neerkomt hangt niet alleen 
af van tocht of luchtstroom, het hangt ook 
af van de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid en luchtdruk. Verblijf in 
een vliegtuig is vergelijkbaar met verblijf 
op 2500 meter hoogte. Hoe droger de 
lucht hoe sneller het water verdampt en 
het virus zogeheten airborne wordt. 
Epidemiologen betwijfel het laatste onder 
verwijzing naar het klimaat in Zuidelijk 
Azië en de Sub Sahara. Vanzelfsprekend 
zijn er veel meer factoren van belang voor 
het R-getal dan het weer, het seizoen of 
de klimatologische omstandigheden. 
 
Inmiddels wordt al druk gespeculeerd en 
concreet nagedacht over het echte 
nieuwe werken.  
Het nieuwe werken bestond al, maar was 
in de zorg nog nauwelijks doorgedrongen.  
Een medisch specialist (beschouwend vak) 
zei me dat hij nu helemaal om is wat 
betreft video-consulting. Het werkt prima 
voor het bespreken van de meeste 
uitslagen en voor het bespreken van het 
beloop. De techniek kan nog sterk 
verbeterd: hij zou bv graag ook een 
scherm met de patiënt willen kunnen 

delen. Wat hem wel moeite bleef kosten is 
het feit dat deze manier van werken het 
contact veel zakelijker maakt. Je ziet 
minder van de non-verbale reacties, of de 
kleine dingen aan de patiënt waardoor je 
het gesprek veel persoonlijker kunt maken 
 
Een Webinar die ik volgde over het nieuwe 
werken door artsen had als titel "Online 
met je patiënt: vaardigheden voor 
onlinegespreksvoering". Vanzelfsprekend 
werd hier alleen melding gemaakt van 
studies die evidence bieden ten gunste 
van online-gespreksvoering. 
De column van Marcel Levi "Ik zie ik zie 
wat jij niet ziet" geeft een genuanceerder 
beeld van onderzoek naar deze vorm van 
poliklinisch werken (zie bronverwijzing). 
 
De Webinar items: 
• Er zal een blendid vorm van zorg komen: 

d.w.z. fysiek naast video, waar bij het 
aandeel online sterk gestegen zal blijven 
(t.o.v. voor corona). 

• Ook psychotherapie en consulten met de 
psychiater kunnen online. 
Dit was al gebruikelijk in Australië (en 
Scandinavische landen) waar geografische 
afstanden een probleem zijn. 

• Het concept ziekenhuiszorg in de huiskamer 
komt een stuk dichterbij:  
counseling, controle, beloop en nazorg 
lenen zich voor een online contact. 

• Van tevoren moet helder zijn wat voor 
gesprek het is en wat het niet is 
(acute zorg, radiologie en lichamelijk 
onderzoek, of het slecht nieuws gesprek 
met een oncologische patiënt). 

• Zorg ervoor zelf goed in beeld te zijn 
(lichtval, achtergrond, positie, 1 of 2 
schermen). 

• Bij de start van het gesprek is het goed om 
vast te stellen wie aanwezig is aan de kant 
van de patiënt en of dat wenselijk is. 

• Hanteer fasen bij de gespreksvoering; dit is 
nog belangrijker dan in een persoonlijk 
contact (net zoals een goede agenda en een 
duidelijke voorzitter nog belangrijker zijn   
bij een onlinevergadering dan in een fysieke 
vergadering). 



• Tijdbewaking en afsluiting gebeurt op 
dezelfde wijze als bij een persoonlijk 
contact. 

• Intercollegiaal overleg, intervisie en veel 
meer kan digitaal. 
 

Interessant was de uitspraak van een 
huisarts die voor corona al gewend was 
veel online te doen en aan al zijn 
patiënten vraagt voorafgaand aan een 
consult zelf al gegoogeld te hebben:  
"Ik heb niet meer de rol van sjamaan maar 
van second-opinion gever". 
 
Vragen die bij me opkwamen: 
 
Wanneer arts en patiënt elkaar niet 
eerder ontmoet hebben gaat het dan een 
langere (doorloop) tijd kosten om erachter 
te komen dat er te weinig klik is in de arts-
patiëntrelatie? 
Het contact wordt zakelijker maar niet per 
definitie 'voordeliger'. Kortgeleden 
vertelde me een jonge vrouw dat ze van 
huisarts was veranderd omdat die er 
nauwelijks blijk van gaf meer kennis te 
hebben dan dat ze zelf al van het internet 
gehaald had. Na enkele keren een consult 
waarin deze huisarts letterlijk zei: "Dan 
gaan we samen even googlen", wilde dat 
vertrouwen ook niet meer groeien.  
Hierbij kun je natuurlijk bedenken dat dit 
misschien geen probleem zou zijn 
geworden wanneer deze onvoldoende 
ervaren huisarts met zijn patiënte online 
zou hebben gecommuniceerd. Wanneer 
met 2 beeldschermbeelden op 1 scherm 
gewerkt wordt is voor de patiënt aan de 
andere kant namelijk niet zichtbaar waar 
de dokter mee bezig is: is hij of zij op een 
schermbeeld zelf aan het googlen of op 
het andere schermbeeld aan het intikken 
wat luisterend wordt opgevangen aan 
klachten en symptomen.  
Dit brengt me op een ander, groter 
probleem. 
 

Als een groot deel van de arts-patiënt 
communicatie online blijft, wat betekent 
dat dan voor het opleiden van bekwame 
en bevoegde huisartsen en medisch 
specialisten? 
Wanneer met de helft van de patiënten 
geen fysiek contact meer wordt gemaakt 
dan groeit de ervaringskennis bij artsen in 
opleiding veel langzamer en worden 
medische vaardigheden veel langzamer 
opgedaan (bv het niet pluis gevoel). Dit 
wordt nog eens versterkt door verticale 
substitutie, het fenomeen dat verpleeg-
kundigen meer taken van artsen kunnen 
overnemen dankzij technologie.  
Kortom: medische opleidingen komen nu - 
sneller dan verwacht - ook voor een 
transitie te staan. 
 
Tenslotte de belangrijkste vraag: 
Wie gaan de patiënten helpen met een 
lage "health literacy" en met weinig 
digitale vaardigheden? 
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