
De vokontie is ochter de rug. Wot me bijzonder

opviel, is dot we plots met z'n allen (of toch bryno

ollemool) moskers drogen. Op het strond, in de

steden, in de museo, in de winkels ... Wonneer we

een joor geleden een verloren Joponner met een

mosker in ons strootbeeld zogen, don dochten we bij

onszelf: wot een gek gedoe. Ondertussen lopen we

er ollemool br1 ols gemoskerde 'gekkeni BU het begin

von de coronocrisis vonden sommige politici en

professoren-virologen het drogen von een mosker

complete onzin.

Ondertussen - onder het mom von voortschrrydend

inzicht - is het drogen von een mosker de 'heilige

grooli Heb je ol eens bekeken welke moskers

men droogt en hoe men deze droogt? Geen

enkele kwoliteitscontrole, de fetisj von er eentje te

hebben is voldoende. Als orts - en min of meer

wetenschoppelUk geschoold, zonder pretentieus

te willen zryn - begnlp ik hier niets von. Wot is

eigenlrlk de essentie von het probleem? ln moort/

opril von dit joor kregen we hollucinonte beelden

uit ltolië von potienten met een 'bollon' rond hun

hoofd die opgestopeld in de ziekenhuisgongen

werden geplootst. Wot betekent dit eigenlrlk? Heel

simpel: de ziekenhuizen konden de toestroom von

zieke potiënten niet oon. Dit donkzrl de jorenlonge

besporingen - tot op vondoog nog onveronderd -

die de ziekenhuizen moeten ondergoon.

Er ziln te veel ziekenhuisbedden, er zijn veel ortsen

en zorginstellingen, er is een overconsumptie in de

zorg die dringend moet oongepokt worden ... Het

discours dot we voortdurend te horen kregen. Tot

we geconfronteerd worden met een infectie zools

COVID-19. Plots is er ziekenhuiscopociteit te weinig,

zijn er te weinig bedden op intensieve zorgen en

moeten we dringend de gonse ziekenhuiswerking

lom leggen om de besmette potienten op te vongen.

Dit ten koste von de 'gewoRe' zieken, die plots hun

behondeling uitgesteld zien. Trouwens niet zonder

gevolgen, zowel mentool ols fysisch. lk lees in de

kronten dot sommige professoren vondoog tumoren

zien die ze enkel kennen uit de studieboeken.

ongezien loottrldige diognoses, met olle gevolgen

von dien. De schode, rechtstreeks en onrechtstreeks,

is niet te overzien. De medio overstelpen ons

dogelrlks met crlfers von een strlgend oontol positief

geteste burgers. Men vergeet doorbrl de 'noemer'

te vermelden. Hoeveel positieven zijn er per oontol

testen? Dit speelt blUkboor ollemool geen enkele

rol. Er wordt zonder schroom geextropoleerd noor

100.000. Een gezin von 4 in een gemeente von

20 inwoners betekent plots 20.000 besmetten op

100.000 inwoners. We go0n voor het dromo, voor de

ongstpsychose, zonder enige nuoncq zonder enige

reoliteitszin. De medio kwetteren en kopiëren zonder

enige controle of nuoncering.



Niemond durft nog buiten te komen (ol zeker niet

zonder mosker), niemond durft nog contocten te

leggen. Alles moet digitool: vergoderen, werken,

opvoeden, opleiden ... De effecten zijn immens.

Tolrrlke jobs sneuvelen, de culturele sector ligt op
z'n go1; de economie likt z'n wonden. Ongeziene

toestonden. En woorom? Omdot we mordicus

moeten besporen op de gezondheidszorg.

De finoncieel-economische schode, de input die

nodig is om werklozen (ol don niet trydelrjk) te

ondersteunen, de steun voor ollerhonde verliezen in

onze mootschoppU woor de overheid tegenoon kijki;

zijn oqmetelrlk en zullen ons vele joren blrlven volgen,

met o I lerho nde br1 komende bespo ri ngsmootregelen

tot gevolg. Wont uiteindelrjk moet de rekening

betoold worden.

Wore het niet simpeler geweest de gezondheidszorg

de nodige middelen te geven, zodot we colomiteiten

zools deze (en vermoedelrlk volgen er nog meer in

de toekomst) kunnen opvongen?

lk hoor overol: 'Respect voor de inzet von de

zorgverleners!'Vertool dit respect in de nodige

middelen voor de gezondheidszorg in ploots von

er voortdurend op te beknibbelen en er kritiek op te

hebben. De eindrekening zol ongetwrjfeld minder

hoog zijn don woormee we vondoog worden

geconfronteerd. ln ploots von gons het lond plot

te leggen voor een infectieziekte wore het beter

de nodige middelen voor de gezondheidszorg te

voorzien.

Moor goed, ik ben moor een simpele ziel met

ongetwrlfeld een volledig ofwijkende mening.

Hiervoor wil ik me don ook onmiddellrlk excuseren.

Veel leesgenot.

Hons Rigouts

Algemeen directeu t ,

: :;.iifii
:t,:i:§it:
,:tr,:lÈ1r

,ffi
.,.,

. r.i!i*.

..,.,iiiïii

::rí*i.i1:

ti..i.r;

:irr:l
i:illÍ
jn-l:ri

.ii.t,
::ili
,ri,!
,.

ru-


