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Een werknemer van een openbaar nutsbedrijf ontsmet de Rialtobrug in Venetië. Marco 
Sabadin/afp 
 
 

‘Handel nú voor het te laat is; komen de 
maatregelen er niet, dan zal het virus ook 
elders in Europa lelijk huis houden’, zegt de 
Italiaanse viroloog en arts Andrea De Maria. 

‘Grenzen sluiten heeft 
geen zin, lockdown wel’ 

Italië nog meer op slot dan voorheen  Lees verder onderaan 

VAN ONZE MEDEWERKER LODE DELPUTTE 

BRUSSEL   In Italië vielen gisteren alweer 196 doden, wat het totaal op 827 
brengt. Premier Giuseppe Conte kondigde gisteravond nieuwe maatregelen 
aan in de strijd tegen het sars-CoV-2-virus. Viroloog Andrea De Maria, 
onderzoeker aan de Universiteit van Genua en viroloog verbonden aan San 
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Martino-ziekenhuis van Genua, wordt dezer dagen ook ingeschakeld als 
behandelende arts van coronapatiënten. 

 
 rr 
Is de situatie in Italië over de hele lijn dramatisch, of zegt u ondanks alles: 
dit hebben we onder controle? 

‘Zeker in Lombardije, waar de Italiaanse virushaard ontstaan is, is de 
situatie kritiek. In de andere regio’s, ook hier in Ligurië, zetten we alles op 
alles om verdere verspreiding tegen te gaan.’ 
We zien een Italiaans gezondheidssysteem dat uit zijn voegen barst. 
Realiteit of perceptie? 

‘Ik ben erg trots op het Italiaanse gezondheidssysteem en kan u 
verzekeren dat het aan alle standaarden van een efficiënte gezondheidszorg 
voldoet. Italië is een land dat geregeld met natuurrampen als aardbevingen 
te maken krijgt. Reken dus maar dat zeker onze spoeddiensten 
professioneel werk verrichten.’ 
Waar knelt het schoentje dan? 

‘Drie tot vijf procent van het medisch personeel is inmiddels besmet, vooral 
mensen die op de spoeddienst werken. Maar ook verplegers en anesthesisten’ 

‘Het grootste probleem bij een virus als dit is het plotselinge beddentekort 
op intensieve zorg. Het gaat dus minder over kwaliteit dan over kwantiteit. 
Het nieuwe coronavirus is dodelijker dan de klassieke griep, maar dat is op 
zich minder erg dan het feit dat we in korte tijd heel veel patiënten in 
kritieke toestand binnen krijgen. Dat zet het stelsel onder druk en 
veroorzaakt problemen in de grootste infectiehaarden.’ 

‘Alleen: als je kijkt naar het aantal ICU’s (intensive care units, red.) in 
België, dan ben ik er niet zeker van dat jullie een dergelijke massale toeloop 
wél efficiënt kunnen slikken. Vandaar mijn advies: neem de nodige 
maatregelen vóór de situatie kritiek wordt en het systeem dichtslibt. 
Lockdowns zijn een goed idee.’ 
Niet iedereen binnen de medische gemeenschap is het daarmee eens. 

‘De genomen maatregelen zijn zéér zinvol. Alleen is het zo dat het effect 
ervan hier in Italië pas over twee weken zichtbaar zal zijn, want heel wat 
burgers waren vermoedelijk al drager van het virus op het moment dat de 
landelijke quarantaine is ingesteld. We zullen het aantal zieken de komende 
dagen en weken dus verder zien toenemen, voor we een piek bereiken.’ 
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De vergelijking wordt gemaakt met oorlogssituaties: de ene patiënt zal 
overleven en moeten we helpen; de andere kunnen we niet helpen en 
moeten we aan zijn lot overlaten. 

‘De tijd is voorbij dat je kunt zeggen: mij raakt dit niet’ANDREA DE MARIAViroloog 

‘Ik heb uiteraard de Spaanse griep nooit meegemaakt, honderd jaar geleden, 
maar ik weet dat ze de gezondheidsinstellingen toen ook danig heeft 
verlamd. In 2002-2003 hadden we de wereldwijde sars-epidemie. Wel, dit 
is erger, omdat er in korte tijd zo’n hoog aantal zieken is met ernstige 
ademhalingsproblemen. Als 50 procent van de mensen die met het virus in 
contact komen, twee weken later ziek wordt, en van die 50 procent vertoont 
80 procent milde, maar 20 procent ernstige symptomen, dan kom je in de 
problemen en moet je keuzes maken: wie nemen we op en wie niet?’ 

 
dS VIDEO - Rome voor en na de lockdown. De Standaard 
 
Bekijk de video op volgende link: 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200311_04885397 

 
Als dokters en verplegend personeel staat u bloot aan hogere risico’s dan 
de gemiddelde bevolking. Ziet u inderdaad gevallen onder uw collega’s? 

‘Ja, drie tot vijf procent van het medisch personeel is inmiddels besmet, 
vooral mensen die op de spoeddienst werken. Maar ook verplegers en 
anesthesisten.’ 
Hoe blijven ziekenhuizen andere infecties en spoedgevallen opvangen? 

‘Er zijn parallelle circuits opgericht waardoor coronapatiënten niet met 
andere zieken in contact komen of hen pas kruisen als ze weer gezond zijn. 
Een moeilijkheid is dat het resultaat van een test op het coronavirus 24 uur 
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op zich laat wachten en dat je moet vermijden dat die mensen met andere 
patiënten in contact komen.’ 
Bent u verbaasd over de snelheid waarmee dit virus zich verspreidt of had u 
van meet af aan iets van: ‘dit wordt alle hens aan dek!’? 

‘Het is heus niet zo dat wij hier compleet uit de lucht gevallen kwamen. 
We waren op een aantal spreidingsscenario’s en modellen aan het werken 
en wisten dat we erg waarschijnlijk een probleem zouden hebben. Om een 
epidemie te bestuderen moet je kijken naar de ernst van de ziekte maal het 
aantal besmettingen per tijdseenheid. Met betrekking tot het coronavirus 
zijn er problemen gerezen: er bestond twijfel over het exacte aantal 
besmettingen in China. De eerste officiële data maakten exacte 
inschattingen moeilijker.’ 
Als u naar de evolutie in Italië kijkt, denkt u dan: de rest van Europa gaat 
dezelfde weg op? Angela Merkel zei gisteren dat het geen zin had de 
grenzen te sluiten. 

‘Ze heeft overschot van gelijk. De grenzen sluiten is het domste wat je 
kunt doen. Het is als jezelf opsluiten in een kamer waar het brandt. We 
weten trouwens dat een van de eerste dragers van het virus in Italië via 
Duitsland is gekomen, één dus, rond 24 januari, terwijl er op hetzelfde 
moment heel veel mensen Italië in- en uitreisden. Je grenzen sluiten heeft 
geen zin. Wat als maatregel veel efficiënter is, is vermijden dat je grote 
groepen mensen bij elkaar verzamelt. Daar zit het gevaar, want het 
coronavirus is echt wel heel besmettelijk.’ 
Dus: Italiaanse scenario’s zijn ook elders in Europa te verwachten? 

‘Als ik kijk naar het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen in Spanje en 
Duitsland, wel ja, daar gaat het hard de jongste dagen. Die landen zullen 
drastische maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Zorgen dus dat er zo weinig mogelijk fysiek contact is en 
vermijden dat mensen grote groepen vormen. Als het niet snel gebeurt, zal 
de epidemie, die intussen een pandemie geworden is, alleen maar nog meer 
mensen treffen.’ 
De Italiaanse regering wil paniek vermijden maar toch heel duidelijk zijn. 
Volgt de bevolking de adviezen op of lachen sommigen ermee? 

‘Iedereen, elke burger, wat zijn leeftijd of gezondheidstoestand ook is, 
moet zich betrokken voelen. De tijd is voorbij dat je kunt zeggen “mij raakt 
dit niet”. Helaas zien we in Italië nog altijd mensen, zeker jongeren, die 
denken dat ze er niets mee te maken hebben. Maar dit virus is echt 
dodelijker dan een gewone griep. Er staat veel meer op het spel.’ 

Italië nog meer op slot dan voorheen 

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde gisteravond scherpere restricties aan om de 
uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. ‘Een paar dagen geleden heb ik jullie 
gevraagd om jullie levensstijl te veranderen, om thuis te blijven. Ik was me ervan bewust dat 
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het een eerste stap was en dat het niet de laatste zou zijn. Het is tijd om nog een stap verder 
te gaan,’ zei Conte. 
De regering wil dat vanaf vandaag alle winkels worden gesloten, behalve winkels die 
verband houden met basisbehoeften, waaronder ook apothekers. Kappers en 
schoonheidszaken moeten tijdelijk de deuren sluiten, net zoals bars en restaurants. 
Krantenwinkels en tabakswinkels blijven open. Voedsel laten thuisbezorgen is toegestaan. 
Conte benadrukte dat ‘transport, landbouwactiviteiten, bankwezen, verzekeringen en 
postdiensten gegarandeerd worden’. De maatregelen gelden in eerste instantie tot 25 maart. 
Fabrieken wordt gevraagd om niet-essentiële afdelingen te sluiten. Als ze toch voortwerken, 
moeten ze voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 
Conte waarschuwt dat het aantal besmettingen nog een tijd kan toenemen en zegt dat het 
wellicht weken zal duren vooraleer de uitbraak afneemt. ‘Samen zullen we het redden’, aldus 
Conte. Hij stelt binnenkort een buitengewone commissaris aan met ‘ruime afwijkende 
bevoegdheden’. (sgy) 

 

 

 

 

Je hebt het interview over de Italiaanse situatie omtrent het Coronavirus gelezen. Nu 

volgen enkele vraagjes.  

 

1. Op welke dag verscheen dit artikel?  

 

Het artikel verscheen op  

 

2. In welke krant verscheen dit artikel? 

 

 

3. Wie is de auteur van het artikel?  

 

 

4. Hoe luidt de krantenkop van dit artikel?  

 

 

 

 

 

5. Wat is te zien op de eerste foto? Is deze genomen in België?  

 

 

6. Wat meldt de viroloog Andrea De Maria ons?  

 

 

7. Waar (vanuit welke stad) werd dit artikel geschreven?  
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8. Verklaar volgende woorden en zinnen:  (je mag een woordenboek gebruiken)  

Zoek de woorden eerst in de tekst en kleur ze.  

 

- Virushaard:  

 

 

- ‘uit zijn voegen barsten’ : 

 

 

- ‘het schoentje knelt’ : 

 

 

- Lockdown:  

 

 

- Quarantaine:  

 

 

- ‘alle hens aan dek’:  

 

 

- Restricties:  

 

9. Wat is het grootste probleem bij een virus volgens De Maria?  

 

 

 

10. Hoeveel procent van het medisch personeel in Italië zijn reeds besmet met het 

virus?  

 

 

11. Hoe blijven ziekenhuizen andere infecties en spoedgevallen opvangen? (Leg uit in 

je EIGEN woorden, dus geen copy paste    ) 

 

 

 

12. Heeft het sluiten van de landsgrenzen zin? JA/Neen. Leg uit.  

 

 

13. Wat kunnen we beter vermijden?  

 

 

14. Naast Italië zijn er nog 2 Europese landen erg getroffen melden ze in het artikel. 

Welke?  

 

 

15. Wie is Giuseppe Conte?  
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16. Welke winkels worden allemaal gesloten in Italië?  

 

 

17. Welke winkels of voorzieningen dienen open te blijven?  


