
COVID-19, licht in de tunnel 
We beleven donkere dagen. Zoveel is zeker. Voor velen in de Surinaamse samenleving zijn de 

overheidsmaatregelen om de huidige situatie rond het COVID-19 virus in te dammen letterlijk te 

zwaar om dragen. En net, op het dieptepunt van deze donkerte, op een moment dat de regering 

overweegt nog zwaardere maatregelen op te leggen verschijnt er, van uit verschillende plaatsen in 

de wereld, licht in de tunnel. Onafhankelijk onderzoek door vermaarde virologen en 

wetenschappers in de VSA, Duitsland en Engeland tonen aan dat de oorspronkelijke inschatting 

van het gevaar van het COVID-19 virus misschien werd overschat. 

Respect voor de Surinaamse regering, die in het begin van de pandemie duidelijk de juiste acties 

heeft ontwikkeld. Samen met het NCCR, het crisisteam en alle hulpverleners in het land is zij er in 

geslaagd de gevreesde pandemie in te dammen. Suriname kent slechts 10 positief besmetten en dat 

is al een tijdje zo.  

In het begin van de pandemie reageerden regeringen en leiders overal ter wereld, zeer gepast op de 

bestaande berichtgeving. Je kan maar roeien met de riemen die je hebt en die riemen werden vooral 

door de WHO ter beschikking gesteld. Er waren weinig gegevens beschikbaar en wat werd 

medegedeeld zag er allesbehalve goed uit. Laten we ons gelukkig prijzen dat de leiding in Suriname 

voor onmiddellijke lock-down koos. Het heeft ons voor groter onheil bewaard. 

Het grootste probleem van regeringen was inderdaad het tekort aan informatie. Niemand wilde 

achterblijven en het risico lopen om als onverantwoordelijk te worden gebrandmerkt. Vanuit ethisch 

en sociaal standpunt vanzelfsprekend ook een juiste keuze gezien de toenmalige cijfers over de 

besmettingsgraad van het virus. 

Maar wetenschappers zitten niet stil. En dankzij hen verschijnt er steeds meer licht in de tunnel. 

Sommigen zochten naar een geneesmiddel zoals de zeer gerenommeerde Franse arts Didier Raoult, 

specialist Infectieziekten en directeur van het universitair ziekenhuis van Marseille. Hij toonde aan 

dat chloroquine1, een oud middel tegen malaria, toegediend in de beginfase van de infectie, dus 

vanaf de eerste symptomen, zeer goede resultaten boekte. Het moet wel in dat stadium, want als 

patiënten eenmaal aan de beademing liggen, zijn er volgens hem nauwelijks virusdeeltjes meer 

aanwezig. Het middel werkte zo goed dat in de Franse publieke opinie de roep om chloroquine 

steeds sterker klonk. De Franse minister van Volksgezondheid volgde het advies van Raoult en stond 

per decreet de behandeling met chloroquine toe. Het Franse farmaciebedrijf Sanofi is al weken 

geleden begonnen met de toelevering aan ziekenhuizen, niet alleen in Frankrijk maar ook in Marokko 

en de VS2. Opposanten van Raoult vinden echter dat er niet voldoende onderzoek was verricht voor 

de toediening aan patiënten.  

Ander wetenschappelijk onderzoek werpt dan weer meer licht op de aard van het COVID-19 virus 

zelf. De Duitse arts en epidemioloog, tevens lid van de Bundestag (Duitse Parlement) voor de 

socialistische SPD, Wolfgang Wodarg, publiceerde medio maart statistieken die de informatie 

verstrekt door de WHO in een ander licht plaatsten. Ondanks het feit dat er nog niet voldoende data 

beschikbaar is over het nieuwe Virus, SARS-CoV-2 toonde onderzoeken naar sterfte bij griep tijdens 

de voorbije decennia in zowel Engeland en Duitsland aan dat het sterftecijfer vooralsnog niet hoger 

lag dan bij “gewone griep”. Volgens de getoonde statistieken lagen die zelfs lager. Wodarg, zelf 

longspecialist, mocht o.a. zijn verhaal doen in het Duitse SWF3 Aktuell, een van de programma’s met 

de hoogste kijkcijfers.3  Volgens hem was er geen reden tot paniekstemming.  



En recentelijk is er door gedegen onderzoek ook betere informatie beschikbaar gekomen over de 

manier waarop de besmetting doorgaans verloopt en wat gepaste bescherming dan zou kunnen 

inhouden.  

Het bestuur van Kreis Heinsberg4 “het Duitse Wuhan” vroeg de bekende viroloog Prof. Hendrik 

Streeck, eveneens directeur van het Virologisch Instituut aan de Universiteitskliniek van Bonn, om 

onderzoek te doen in hun regio. Prof. Streeck ging met zijn team letterlijk van deur tot deur en 

onderzocht vooral de manier waarop de besmetting plaatsvond, dus hoe het virus werd 

overgedragen. Elke bewoner werd getest, zelfs huisdieren, en toiletten, deurklinken, cellphones en 

andere oppervlakten werden onderzocht, De conclusies van dit eerste gedegen onderzoek werden 

beschikbaar gesteld en de nationale zender ZDF Heute besteedde er eind maart een 20 minuten 

durend interview aan.5  Behalve dat dit onderzoek nieuwe symptomen aan het licht bracht, zoals 

geur en smaakverlies en in sommige gevallen zelfs gehoorverlies, werd duidelijk dat heel wat 

besmette personen slechts zeer lichte griepachtige verschijnselen vertoonden en soms zelfs niet 

wisten dat ze drager waren. Tot zover dus de mythe over de fatale aard van dit virus. 

Een ander zeer belangrijk aspect van het onderzoek maakte duidelijk hoe de overdracht plaatsvond. 

Het toonde immers aan dat het virus niet via oppervlakten wordt doorgegeven. Het virus overleeft 

immers niet buiten zijn gastheer, in dit geval de mens. Prof. Streeck beaamde weliswaar dat het kon 

zijn dat indien iemand net op zijn hand zou hoesten en dan onmiddellijk de deurklink aanraken en 

dat iemand anders dan ook onmiddellijk diezelfde klink zou aanraken die persoon eventueel besmet 

kon worden. Hoe groot is de kans? Maar het onderzoek toonde alvast geen actieve viri op alle 

onderzochte oppervlakten… in een hele stad! Hun conclusie was dat het virus vooral via mond en 

ademhaling wordt overgedragen. Blijf dus op afstand. Twee meter is ruim voldoende was de 

conclusie van dit gedegen onderzoek. Het brengt zeker meer licht in de tunnel nu we beter zicht 

hebben over hoe het virus zich werkelijk verspreidt. Handen wassen blijft echter ook een aanrader. 

Deze conclusies zijn onthutsend en gelijktijdig zeer geruststellend. Onthutsend omdat je je dient af te 

vragen hoe we ertoe gekomen zijn om de eerste versies zonder meer te accepteren. En van waar de 

paniekstemming waar ook dr. Wodarg het over heeft? Er waren toen al voldoende 

wetenschappelijke stemmen die een ander beeld probeerden te schetsen. Geruststellend zijn ze 

echter ook, omdat in de uitzichtloosheid van de huidige situatie nu ruimte komt voor gedegen 

oplossingen en een bewuste exit-strategie. 

Nemen we maar de Zweden en de IJslanders. Zij hebben zich niet laten verleiden tot een gehele lock-

down, of zoals bij ons in Suriname een avondklok, maar respecteren wel het verbod op 

massameetings en grote happenings. Een tweede regel is dat wie symptomen vertoont thuis dient te 

blijven. Zijn zij beter gedisciplineerd dan de rest van Europa? Volgens prof. Streeck is hun aanpak 

zeker voldoende en kan bij hen het normale leven daardoor gewoon blijven doorgaan.  

Licht in de tunnel dus. COVID-19 is zeker niet de pest die in het middeleeuwse Europa miljoenen 

slachtoffers eiste.  

Bij dit alles moeten wij wel in gedachten houden dat in Suriname vooral de opvang van patiënten 

problematisch zou kunnen zijn. Zijn er in het licht van de nieuwe gegevens over het virus strengere 

maatregelen nodig? Of kunnen we met zijn allen een discipline als bij de Zweden en IJslanders 

nastreven? Het zou moeten kunnen want per slot van rekening gaat het om onze eigen gezondheid… 

en respecteert bijna iedereen, ook de huidige richtlijnen.  

Uiteindelijk is er nog die senaatskandidaat en MIT ( Massachusetts Institute for Technology) 

professor, Dr. Shiva Ayyadurai PhD – op zijn 14de de uitvinder van de e-mail… jawel, de e-mail. Hij 



stuurde recentelijk nog een vier pagina’s lang pleidooi aan US president Donald Trump met het 

verzoek zich vooral te richten naar het verhogen van immuniteit van de bevolking in plaats van 

onderzoek te doen naar vaccins die vooral “Big Pharma” ten goede zullen komen6. 

Verhogen van de immuniteit doe je door een gezonde, natuurlijke omgeving, het nuttigen van 

gezonde voeding en gepaste beweging. Gezonde lucht, schoon water en voldoende bos hebben we 

nog. Gezonde, lees immuniteit-verhogende, voeding vraagt biologische teeltmethoden. Daar kunnen 

we voor kiezen. Voldoende beweging is de derde vereiste om je immuunsysteem te boosten. In 

Suriname kan het nog allemaal. Maar dan moeten we na COVID-19 ook daaraan beginnen werken.  

 

jef.crab@hotmail.com 

 

 

 

1 Chloroquine is een kininederivaat. Kinine is afkomstig van de kwasibita boom. 
2 De Volkskrant 27 maart 2020 
3 https://www.swr3.de/aktuell/Faktencheck-Coronavirus-Video-Corona-kein-Grund-zur-Panik-mit-Dr/-
/id=4382120/did=5578566/1x656ik/index.html 
4  Kreis is een regio, meestal verbonden aan een stad.  Heinsberg ligt nabij Keulen en is een van de plaatsen 
waar het virus eerst toesloeg. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo&feature=youtu.be 
6 https://www.youtube.com/watch?v=xf-qv9o8nq8&feature=youtu.be 
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