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‘Iedere crisis roept
de vraag op of we de
goede dingen doen’
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‘If you would ask me the three things
Philadelphia most needs to conquer the
epidemic, I would tell you. Nurses, more
nurses and yet more nurses.’ Dit is geen
uitspraak in het licht van COVID-19,
maar een oproep van meer dan honderd
jaar geleden, ten tijde van de Spaanse
griepepidemie. De Spaanse griep was een
van de dodelijkste epidemieën ooit. Mensen stierven soms binnen enkele uren na
de eerste symptomen. Ook in Nederland stond toen de gezondheidszorg
sterk onder druk en was de angst onder
de bevolking groot. In het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam kregen
112 van de 145 verpleegsters zelf deze
griep. Tien van hen stierven daaraan.1
Het is zondagmiddag en het boek waar
ik vanmorgen in begonnen ben, kan
ik nauwelijks naast me neerleggen. De
titel is ‘Besmet! Angst voor de onzichtbare vijand’.2 Het is publicatie van het
Rijksmuseum Boerhaave, die hoort bij de
tentoonstelling met dezelfde naam. Het
is geschreven door een keur van experts
die hun licht werpen op de vraagstukken
van epidemieën vroeger en nu. Er staan
ook prachtige foto’s in. Zoals van een
schilderij van Johannes Lingelbach uit
1656 getiteld ‘De Dam in Amsterdam’. Op
dit schilderij loopt te midden van anderen een man met een witte stok. Hiermee
houdt hij anderen op afstand (anderhalve
meter?). Het betreft de Dam ten tijde van
de pestepidemie en de man is besmet.
Het boek maakt duidelijk dat veel van
dat wat zich nu afspeelt een herhaling is
van gebeurtenissen uit de geschiedenis,
getuige het citaat van schrijver-filosoof
George Santayana (1863-1952): ‘Wie zijn
geschiedenis niet kent, is gedoemd haar
te herhalen’. Terwijl ik het boek lees,
vraag ik me af hoeveel we in de gezondheidszorg en in het onderwijs leren van
onze geschiedenis.
Deze zondag, terwijl de regen tegen de
ramen klettert, zet dit boek me aan het

denken. Ik lees dat eerdere epidemieën
leidden tot grote maatschappelijke
veranderingen. De falende cholerabestrijding in 1848 en 1849 was bijvoorbeeld aanleiding om de bestuursvorm
van Nederland te democratiseren en
de rol van experts te vergroten. Sinds
die tijd is het in ons land ondenkbaar
dat politici zich in een crisis niet laten
adviseren door experts, zoals nu door
het Outbreak Management Team. Ook
professionele ontwikkeling, zoals die
van de verpleegkunde, is sterk beïnvloed
door epidemieën. Zo speelden verpleegkundigen een hoofdrol in de hiv/
aids-epidemie. Ze konden de ziekte niet
remmen, maar wel veel bijdragen aan
orde in de chaos op patiëntniveau, maar
ook op maatschappelijk niveau, door
voorlichting en begeleiding.
Iedere crisis biedt aanleiding tot reflectie
en roept de vraag op of we de goede dingen doen. We kunnen de geschiedenis zien
als iets van het verleden dat ons kan helpen in het heden dingen beter te doen. We
kunnen ook naar de geschiedenis kijken
als het heden, gezien door de toekomst.
Ik verwacht nog de nodige donkere zondagen de komende maanden. Tijd om
verder door te denken over de volgende
vraag: wat wil je dat men in de toekomst
schrijft over de veranderingen die nu in
de gezondheidszorg en ons onderwijs
ontstaan onder invloed van COVID-19?
Wie op zo’n druilerige zondagmiddag,
of op ieder ander moment van de week,
hierover haar of zijn gedachten wil
delen, graag. Ik verheug me al op de
verhalen over de geschiedenis van nu.
1 Schalkwijk, H., & Lalleman. P. Van Krim
tot Corona. Verpleegkundige behandeling van besmettelijke ziekten in historisch perspectief. In 2: pagina 101-109.
2 Scholten. A. en Gulik, T. van (redactie)
(2020). Besmet! Angst voor de onzichtbare vijand. Zutphen. Walburg Pers.
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