
ondanks het verzoek van de
overheid om alleen voor
noodzakelijke dingen het
huis te verlaten. „Thuiszit-
ten wordt het voor mij niet,
ik moet mijn energie kwijt”,
zegt Mols.

Even verderop is de 25-ja-
rige Elise Huijskes haar
nieuwe skates aan het uit-
testen. „Ik kom nu aan din-
gen toe die ik heel lang heb
uitgesteld”, vertelt ze. In dat
opzicht vindt ze de intelli-
gente lockdown zo erg nog
niet. „In het begin was het
mega wennen, maar ik merk
dat ik er zelf steeds beter
mee om kan gaan. De situ-
atie is natuurlijk helemaal
niet leuk, maar zolang je af-
stand houdt, is het fijn dat
we in ieder geval gewoon
nog hier terechtkunnen. Ik
kom zo wel lekker tot rust.”

door Arianne Mantel 
en Edwin Timmer

NIJMEGEN • Het is nog
lang geen tijd de teugels
van door de overheid
opgelegde coronamaat-
regelen te laten vieren.
„Ik kijk puur medisch,
niet naar de economie.
Als we gaan versoepe-
len, komt er een tweede
golf aan patiënten. Het
is de vraag of het zorg-
personeel, dat nu al
120% geeft, dat dan nog
aankan.”

Dat stelt professor en
intensivist Hans van der
Hoeven, verbonden aan
het Radbou-
dumc in Nij-
megen. Daar
leidt hij de in-
tensive care-
afdeling en ook
coördineert hij
de ic’s van ze-
ven andere ziekenhuizen
in zijn regio. Hij noemt
zichzelf een optimist. „Ik
heb nooit geloofd in code
zwart. Ik had goede hoop
op de nu gerealiseerde sta-
bilisatie van het aantal ic-
opnames. Het gevaar is
dat mensen bij zulke posi-
tieve geluiden al snel gaan
denken dat langzaamaan
het oude leven weer opge-
pakt kan worden.” 

Veel schade
De ic-afdeling van het

Radboudumc is bijna he-
lemaal vol; 45 bedden zijn
gevuld met patiënten met
Covid-19. Met deze patiën-
ten meegeteld heeft het
team inmiddels 76 patiën-
ten in totaal verzorgd. Er
zijn inmiddels 22 patiën-
ten ontslagen en negen
zijn er overleden. 

Eén patiënt met Co-
vid-19 ligt er inmiddels vijf
weken. „Dat was de eerste
en deze patiënt is er nog

steeds niet vanaf. Zulke
patiënten zijn er meer; die
wel drie tot vier, vijf we-
ken liggen. Ze zijn zeer
sterk (spier)verzwakt,
vaak wat ouder. Ze hebben
enorm veel schade van dat
liggen en beademen opge-
lopen en lijden aan het
post-intensivecaresyn-
droom; cognitieve, licha-
melijk en psychische
klachten. Hen wacht een
zwaar en lang revalidatie-
traject van soms járen,
soms met de prognose dat
ze nooit meer zelfstandig
kunnen functioneren.
Dan moet je met de familie
gaan bespreken of dit wel

de toekomstdroom was
die diegene voor zich zag
en of er niet beter gestaakt
moet worden met de be-
handeling. Vaak geeft de
familie dit zelf ook aan.”

Van der Hoeven ziet drie
soorten Covid-19 patiën-
ten op de intensive care.
„Er is een groep die het re-
latief goed doet en na 10 tot
14 dagen de ic verlaat. De
tweede groep is groter en
blijft langer liggen. Deze
mensen ’klaren’ het virus
niet of hun eigen afweer
leidt tot een tweede ont-
stekingsreactie. Daardoor
worden ze nog zieker. En
dan is er nog de groep die
vrij snel overlijdt. Die
mensen sterven aan hart-
falen of een ontsteking
van het hart in combinatie
met corona, vrij snel nadat
de ziekte zich heeft ge-
openbaard.” Daarnaast
treedt bij een groot aantal
patiënten een bloedstolsel
in de longvaten op. Soms

draagt dit ook bij aan het
snelle overlijden.

Nieuwe golf
Van der Hoeven vreest

de duur van de stabilisa-
tiefase. „In het begin ging
iedereen er met vol elan
tegenaan. Schouders er-
onder. Vakantieverloven
werden ingetrokken. Het
personeel geeft alles,
maar is dit vol te houden
op deze manier? Het kost
zóveel energie, blijft je
team die energie behou-
den? En wat gebeurt er als
de overheid de teugels laat
vieren? Dan komt er een
nieuwe golf aan patiënten.
Het is de vraag of het per-
soneel – dat nu al moe is –
dan wéér een tandje bij
kan zetten. Geloof me, er
is licht aan het einde van
de tunnel. Maar die tunnel
is wel heel lang. Daarom
moeten we nog een tijdje
de strenge maatregelen in
stand houden.”

Complex ziektebeeld
Zorgen voor coronapati-

enten verschilt enorm van
het ’gewone’ werk op de
intensive care, stelt de
hoogleraar: „Covid-19 is
een complex ziektebeeld
met verschillende ele-
menten. We leren elke dag
nog bij. Dus de ziekte is al
onbekend en inhoudelijk
is het werk ook anders.
Normaal gesproken be-
steed ik 25 tot 30 procent
van de tijd aan familiege-
sprekken over leven en
dood. 

Deze zieke coronapati-
enten zijn in de meest
kwetsbare periode van
hun leven en door de be-
smettelijkheid worden wij
gehinderd om een band op
te bouwen met de patiënt
en de familie. Die afstand
tot de patiënt, maakt het
heel zwaar.”

’Tweede coronagolf
bij soepeler regels’
Intensivist Radboudumc maakt tussenbalans op 

’Personeel geeft
alles, maar is dit
vol te houden?’

Professor Van
der Hoeven
stelt dat het
werk op de ic’s
is veranderd.
„De afstand tot
de coronapa-
tiënt is groter;
dat maakt het
zwaar.”
FOTO’S ANP EN
RADBOUDUMC

door Arianne Mantel 
en Edwin Timmer

AMSTERDAM • Een groei-
end aantal jongvolwasse-
nen krijgt genoeg van de
strenge coronamaatrege-
len van de overheid. Meer
dan de helft van de men-
sen tussen de 18 en 35 jaar
vindt het moeilijk zich
aan de regels te houden,
ruim één op de vijf jong-
volwassenen houdt zich
niet aan de afstandsregel
van 1,5 meter. Mensen die
ouder zijn dan 35 jaar
lukt dat veel beter. 

Dat blijkt uit de Corona
Impact Monitor van onder-
zoeksbureau Motivaction.
„We zien een toenemende

frictie tussen leeftijden”,
signaleert Frits Spangen-
berg, de oprichter van het
bureau. „Het gaat weliswaar
om een minderheid onder
de jongvolwassenen, maar
het is wel een groeiende
groep. Dit zijn soms de coro-
naspuwers en mensen die
coronafeesten organiseren.
En de vraag is: hoe kun je
hen toch overtuigen en mo-
tiveren?”

Laconieker
Onder alle leeftijdsgroe-

pen gaan Nederlanders in-
middels wat laconieker om
met de regels om sociale af-
stand te bewaren dan twee
weken geleden. Bijna twee
op de tien mensen (18%) ma-
ken toch afspraken buiten
de deur die eigenlijk niet
noodzakelijk zijn. Dat was
eind maart, toen Motivacti-
on ook een meting uitvoer-
de, nog 12%. Ook vinden
meer ondervraagden het
lastig op anderhalve meter
afstand te blijven. 

Toch leeft de groeiende
weerstand tegen de corona-
regels vooral in de groep van
18 tot 35 jaar. Zo gaat 26%
van hen gewoon naar buiten
als zijzelf of iemand uit hun
huishouden kampt met
koorts of verkoudheid. Ter-
wijl juist dat kan duiden op
een coronabesmetting en
jongeren die ongemerkt ook
weer kunnen doorgeven.
Ruim 42% van de jongvol-
wassenen meent zelfs dat
besmettingen goed zijn om
groepsimmuniteit op te
bouwen. Spangenberg: „Zij
vertonen het vaakst risico-
vol gedrag.”

Motivaction stuitte op een
deel van de verklaring voor
het nonchalante gedrag van
jonge mensen. Zo zijn er on-
der jongvolwassenen meer
individuen die lijden onder
de gedwongen isolatie.
Boosheid, verveling en een-
zaamheid komen bij hen va-
ker voor dan bij ouderen.
„Je krijgt zo een opstapeling
van eigenschappen die lei-
den tot ander gedrag. Dat
maakt deze jongeren wel tot
een tijdbom. Want wanneer
gaat het hek van de dam?”,
aldus Spangenberg.

Risicovol gedrag
Erik Scherder, hoogleraar

neuropsychologie aan de
Vrije Universiteit, verklaart
waarom jongvolwassenen
steeds vaker risicovol ge-
drag vertonen. „De frontale
netwerken in de hersenen
groeien door tot het 30e le-
vensjaar. Tot dan is het ver-
mogen tot zelfreflectie en
het overzien van gevolgen
nog niet helemaal ontwik-
keld. Deze groep is impul-
siever en denkt niet na over
de consequenties van hun
daden.”

Wijsheid, zo stelt Scher-
der, komt dus inderdaad
met de jaren. „Als je cen-
traal zenuwstelsel is vol-

groeid, denk je wel twee
keer na voordat je iets doet.
Je ziet niet alleen dat leuke
idee, maar ook de gevolgen.
Daar komt bij dat jongeren
de boodschap – dat de epi-
demie afvlakt – opvatten als
een toenemend vrijer ge-
voel. Daar zal toch nog
steeds de rem op moeten.”
Eén op de vijf jongvolwasse-
nen denkt dat de epidemie
over haar hoogtepunt heen
is, tegen slechts één op de
tien ouderen.

Beroep doen
Een belerend toontje

helpt niet altijd bij jongeren,
waarschuwt Scherder. „We
willen al helemaal niet dat
ze nu zeggen: ’Ik kan er niets
aan doen, want mijn herse-
nen zijn nog niet helemaal
ontwikkeld’. We zullen de
jongeren moeten overtui-
gen dat het regime nog wel
even aanhoudt en dat zij be-
langrijk voor onze toekomst
zijn. We zullen een beroep
moeten doen op hun verant-
woordelijkheidsgevoel. Dat
ze dit doen ter bescherming
van de oudere groep. De
vraag aan hen is: Help ons
allemaal door jezelf nog lan-

ger de beperkingen op te
leggen.”

Niet elke rebelse jongvol-
wassene is overigens het-
zelfde. Spangenberg: „Aan
de ene kant zijn er de onver-
schilligen voor wie het virus
een ver-van-mijn-bedshow
is. Dat zijn de personen die
bosfeesten organiseren en
lak hebben aan regels. Daar-
naast heb je ook carrière-ge-
richte jongeren die gewoon
verder willen met hun leven
en geld willen verdienen om
te genieten met hun vrien-
den en leeftijdgenoten. Bei-
de groepen zijn verschil-
lend, maar ze willen allebei
graag af van de beklemmen-
de regels.”

Immuniteit
Viroloog Eric van Gorp

van het Erasmus MC roept
de jongeren op niet met op-
zet het virus op te lopen om
immuniteit op te bouwen.
Zeventien procent van de
bevolking tot 35 jaar wil dat,
tegen 6 procent van de 35-
plussers. „Dat klinkt mis-
schien logisch, maar dat is
het echt niet! Er is risico op
een ernstig beloop, ook bij
jongeren! Ten tweede we-
ten we (nu nog) niet hoe lang
de weerstand aanhoudt, dus
hoe lang je beschermd bent.

REK IS ERUIT BIJ 18-PLUS
Oprichter Spangenberg van Motivaction signaleert toenemende frictie tussen leeftijden 
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door Marouscha 
van de Groep

AMERSFOORT • Bij het
skatepark in de Amers-
foortse wijk Vathorst is
het woensdagmiddag
behoorlijk druk. Jongeren
met fietsen, steps, skee-
lers en skateboards ma-
noeuvreren door het
park. Sommigen van hen
houden daarbij beter
afstand dan anderen. 

„Naar mate het langer
duurt, wordt het steeds las-
tiger”, beantwoorden Timo
Mols (17) en Max van den
Heuvel (22) de vraag of ze de
regels die de overheid heeft
opgelegd nog vol weten te
houden. Dat geldt ook voor
de 16-jarige Demi van Win-
terswijk, die samen met
haar vriend de buitenlucht

zoekt in Park Randenbroek
in Amersfoort. „Ik houd het
slecht vol, daarom zit ik hier
nu. Ik ben niet tegen de in-
telligente lockdown, maar
merk dat de ene persoon er
meer waarde aan hecht dan
de andere. Dat werkt denk
ik niet.”

Vooral saai
Van den Heuvel stelt dat

het leven op dit moment
vooral „saai” is. „Ik probeer
mijn best te doen om ver-
antwoordelijk om te gaan
met de maatregelen. Ik kom
niet in de buurt van oude
mensen, probeer afstand te
houden en het openbaar
vervoer te vermijden. Ik
weet niet zo goed wat ik nog
meer kan doen.” 

Toch zijn de twee vandaag
op het drukke skatepark,

’IK MOET MIJN 
ENERGIE KWIJT’
Jongeren vinden het lastiger worden om
nog langer gedwongen thuis te blijven

En als je dat virus hebt, kan
je een bron van infectie zijn
voor juist de kwetsbare
groepen.”

Van Gorp: „We moeten de
jongere helft van de bevol-
king ervan overtuigen dat ze
een persoonlijke en maat-
schappelijke verantwoorde-
lijkheid hebben. Ze zullen,
gezien de toenemende non-
chalance, apart moeten
worden aangesproken. Ook
vanuit de overheid. Hoe wij
dat als wetenschappers
doen? Het is een uitdaging
de juiste communicatie-
vorm te vinden voor de jon-
geren. Maar we hebben in
korte tijd www.virusken-
ner.nl in de lucht gekregen,
samen met het www.hygie-
nehelpt.nl-programma.
Laatstgenoemde website
lanceert een nieuwe onder-
wijsmodule voor verschil-
lende leeftijdsgroepen, ook
voor basisschoolkinderen
en voortgezet onderwijs-
leerlingen; thema is corona
en het is speels en interac-
tief.”

Ook Spangenberg wijst
erop dat de boodschap van
het RIVM en kabinet nu nog
erg ééndimensionaal is. Dat
moet anders. En een deel
van de jongeren dat risico-
vol gedrag vertoont, is wel

Frits Spangenberg: duidelijke
boodschap voor jongeren nodig. 

degelijk gevoelig voor een
harde aanpak. „Zij hebben
een duidelijke boodschap
nodig. Wie buiten de lijntjes
kleurt, krijgt te maken met
lik-op-stukbeleid. Hard en
onmiddellijk straffen van
coronaspuwers heeft onder
hen wel degelijk een af-
schrikwekkend effect.”

Elise Huijskes
geniet van
haar nieuwe
skates op het
skatepark in
de Amers-
foortse wijk
Vathorst. Ze
vindt het
prima dat ook
andere jonge-
ren daar
aanwezig zijn,
zolang ieder-
een maar
voldoende
afstand houdt. 
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