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CORONACRISIS

KLIER

DE KERN
Indra Dewitte

Wijzigingsstrategie

E
r zijn dubbel zo veel
overlijdens in
Limburg opgetekend
tussen 15 maart en
15 april, dan in
dezelfde periode

tijdens de vier vorige jaren. 
Dat is de trieste balans van 
een grootschalige rondvraag 
van uw krant in samenwer-
king met alle 42 gemeenten. 
Deze manier van tellen noemt 
men de oversterfte en het is 
eigenlijk de enige betrouwbare 
manier om in kaart te brengen 
hoezeer COVID-19 er heeft 
ingehakt. De redenering is 
simpel: als er plotseling veel 
meer mensen sterven in een 
bepaalde periode dan op een 
gelijkaardig moment in de 
vorige jaren, is dat zo goed als 
zeker te wijten aan een externe 
oorzaak. Dat kan een hittezo-
mer zijn, de griep of zoals in 
dit geval een verwoestend 
corona-virus. De conclusie is 
buitengemeen hard. Dit jaar 
zijn er in Limburg 1408 
mensen gestorven in de 
gemeten periode. Normaal 
zijn er dat 721. In sommige 
Limburgse gemeenten is het 
sterftecijfer zelfs drie keer zo 
groot. “Dit is een oversterfte 
die we sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet meer 
hebben meegemaakt,” conclu-
deert demograaf Patrick 
Deboosere (VUB) in ons 
onderzoek.
Het heftige politieke debat dat 
er ondertussen woedt over het 
overrapporteren van corona-
sterftes in ons land, doet dus 
niet ter zake. Feit is dat België 
het slecht doet, op welke 
manier je ook rekent. En dus 
moeten we voorzichtig blijven, 
ondanks de toenemende 

corona-moeheid. Natuurlijk is 
er begrip voor de knuffelhun-
ker van grootouders en familie 
en voor de frustratie van de 
18-jarigen die de zomer van 
hun leven door hun neus 
geboord zien. En wie heeft er 
geen begrip voor de wanhoop 
van veel KMO’s of bedrijven? 
Maar dat mag geen reden zijn 
tot roekeloos gedrag. Een 
exitstrategie mag niet geba-
seerd zijn op de verzuchtingen 
van de luidste roeper, of onder 
druk van de grootste lobby-
groep, maar op wetenschappe-
lijke bevindingen en gezond 
verstand. Daarom is het 
positief dat de nationale 
veiligheidsraad gisteren eerder 
een wijzigingsstrategie heeft 
gehanteerd, dan een harde 
exit. Een langdurige harmoni-
caperiode van losser laten en 
verstrengen zal noodgedwon-
gen ons deel zijn, wanneer we 
niet nog meer doden willen 
betreuren. Dat is ongetwijfeld 
een moeilijke boodschap, 
mensen zijn op zoek naar 
hoop en willen een harde 
datum voor de exit horen. 
Maar als we niet willen 
eindigen op een roemloze 
tribuneplaats in de top drie 
van landen met het grootste 
sterftecijfer, kunnen we beter 
doordacht te werk gaan. Te 
beginnen bij onze politici. 
Perslekken uit eigenbelang, 
onduidelijke communicatie en 
maatregelen zonder gedegen 
uitvoeringsplan zijn nu 
dodelijker dan anders. Het 
wordt stilaan tijd dat het 
aantal politieke beslissingen 
dat op tafel ligt, groter is dan 
het aantal vraagtekens. 
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Lockdown met 
mondjesmaat 
afgebouwd
Elke burger krijgt 
een mondmasker. 
Vanaf maandag 4 
mei wordt dat ver-
plicht op het 
openbaar vervoer 
en vanaf dan mag 
sporten in open 
lucht ook opnieuw. 
Op 11 mei gaan 
alle winkels weer 
open. De startda-
tum voor het on-
derwijs is 18 mei.

N
a zeven uur vergade-
ren, heeft de Nationa-
le Veiligheidsraad (de
premier, 5 federale
ministers, 5 ministers-
presidenten en enkele

experts) vrijdagavond knopen 
doorgehakt over hoe ons land de 
quarantainemaatregelen lang-
zaam gaat afbouwen. Het advies 
van de tien experts in de exit-werk-
groep GEES diende hiervoor als 
leidraad. Pas om 22 uur begon de
persconferentie waar eerste minis-
ter Sophie Wilmès (MR) uitvoerig
en met powerpoints communi-
ceerde wat er is beslist. “We ko-
men uit zeven weken van opoffe-

ringen op menselijk, sociaal en
economisch vlak”, startte de pre-
mier. “Het is nu tijd om naar de
toekomst te kijken. Dat kan, om-
dat de verspreiding van Covid-19
kon worden afgeremd. Toch is het
virus nog erg aanwezig. Daarom 
is het noodzakelijk dat de voor-
waarden ook in de afbouwrege-
ling zeer strikt worden nageleefd.”

Gratis mondmasker
De exitstrategie leunt op drie ze-
kerheden: ze zal progressief verlo-
pen, dus geleidelijk aan en in fa-
sen, ze zal evolutief en in functie 
van de verdere verspreiding van
het virus kunnen worden aange-
past én ze zal tot slot ook niet defi-
nitief zijn. Dit laatste houdt in dat
er een stap kan worden teruggezet
als het virus opnieuw opflakkert. 
“De regels inzake social distancing
blijven uiteraard geldig”, zegt 
Wilmès. “Was uw handen, neem 
contact op met de dokter als u zich
ziek voelt. Dit blijft nog steeds van
kracht.”
Het gebruik van mondmaskers 
wordt cruciaal in de afbouwstra-
tegie. “De neus en mond bescher-
men, blijft aanbevolen voor wie 
zich in de openbare ruimte be-
vindt en als de veilige afstand niet
kan worden gegarandeerd. Het 
gebruik van mondmaskers wordt 
vanaf 4 mei ook verplicht voor ge-
bruikers van het openbaar ver-
voer als ze ouder zijn dan 12 jaar.
Wie nog geen masker heeft, moet
zijn neus en mond bedekken”, al-
dus Wilmès. “Ook op het werk is 
een mondmasker verplicht als er 
niet voldoende afstand van de col-
lega’s kan worden gehouden.”
Elke Belg zal één gratis mondmas-
ker ontvangen, en twee filters per
persoon voor al aangekochte
maskers. “Je moet je handen was-
sen voor en na elke keer je het mas-
ker manipuleert”, gaf de premier 
nog mee.

AFBOUWPLAN 
IN VIER FASEN
Het afbouwplan zelf zal gradueel
gebeuren terwijl er wordt gemoni-
tord. “Dat zal ons toelaten te be-
slissen wanneer we een volgende 
stap kunnen nemen. Die monito-
ring is gebaseerd op het aantal zie-
kenhuisopnames en de bezet-
tingsgraad van intensieve zorg”, 
aldus Wilmès. Ze gaf alvast mee
dat de beslissing over sportwed-
strijden met een week werd uitge-

steld. Dit werd er vrijdag wel be-
slist:

1. Vanaf maandag 4 mei
 (Fase 1A)

OPENBAAR VERVOER: reizigers 
vanaf 12 jaar zullen hun mond en
neus met een mondmasker, sjaal
of andere stof moeten bedekken, 
als ze het openbaar vervoer ne-
men. De regels gelden niet enkel
op de voertuigen zelf, maar ook
aan de ingang van het gebouw, op
het perron, enz. De regels rond so-
cial distancing moeten worden ge-
respecteerd.

VERPLAATSINGEN: niet-essentiële 
verplaatsingen blijven verboden. 
U mag uw woning verlaten om te
gaan werken, boodschappen te 
doen of naar de dokter te gaan.
Voor essentiële verplaatsingen
vraagt de overheid iedereen om zo
veel mogelijk een eigen vervoer-
middel te gebruiken (auto, fiets, te
voet...) en piekuren te vermijden
tenzij noodzakelijk.

ONTSPANNING: wandelen, fietsen 
en sporten in open lucht mag op-
nieuw (tennis, atletiek, vissen, gol-
fen, enz.). Iedereen die onder één 
dak woont, mag afspreken met
maximaal twee andere personen. 
Social distancing moet ook hier 
absoluut gerespecteerd worden.
Sporten waarbij er infrastructuur
nodig is zoals douches, vestiaires 
en een cafetaria, blijven verboden.

WINKELS: winkels die stoffen en
garen verkopen, mogen de deuren
opnieuw openen omdat ze een rol

“We komen uit zeven 
weken van 

opofferingen op 
menselijk, sociaal en 
economisch vlak”, 
startte de premier. 
“Het is nu tijd om 

naar de toekomst te 
kijken”

Premier Wilmès
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Yves Lambrix
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kunnen spelen in het maken van 
mondmaskers.

BEDRIJVEN: alle bedrijven mogen 
hun activiteiten voortzetten of 
hervatten maar telewerk blijft de 
norm. In bedrijven waar social
distancing niet mogelijk is, zullen 
mondmaskers worden gebruikt.

HORECA: cafés en restaurants blij-
ven gesloten.

ONDERWIJS: de lessen blijven op-
geschort en noodopvang moet
mogelijk blijven.

VERPLAATSINGEN: tot minstens 19
mei mag u zich niet verplaatsen
naar uw tweede verblijf.

REIZEN en EVENEMENTEN: niet-es-
sentiële reizen naar het buitenland
en massa-evenementen blijven 
verboden.

HUWELIJKEN en BEGRAFENISSEN:
deze maatregel wordt niet versoe-
peld. Voor huwelijken blijft een re-
ligieuze dienst mogelijk in het bij-
zijn van de echtgenoten, hun ge-
tuigen en de bedienaar van de 
eredienst. Burgerlijke huwelijken 
worden voltrokken, maar enkel in
de aanwezigheid van de echtgeno-
ten, de getuigen en de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Bij be-
grafenissen mogen maximum 15 
personen aanwezig zijn, met be-
houd van een afstand van ander-
halve meter.

TESTEN: tegen 4 mei zijn er 25.000

Premier Sophie 
Wilmés en de 
minister-presi-
denten van de 
deelstaten 
gaven vrijdag-
avond een 
gedetailleerd 
overzicht van 
de verschillen-
de fases van 
het Belgische 
exitplan. 
FOTO PHOTO NEWS

tot 30.000 PCR-testen per dag no-
dig, en 45.000 als de situatie dat 
vereist. De Veiligheidsraad heeft 
immers beslist dat iedereen die
symptomen vertoont een corona-
test zal moeten krijgen.

2. Vanaf 11 mei
 (Fase 1B)

WINKELS: alle winkels mogen de
deuren heropenen, ongeacht 
grootte of sector, mits ze de regels
rond social distancing kunne ga-
randeren. Contactberoepen zoals
kappers blijven verboden.

ONDERWIJS: de lessen in de kleu-
terschool blijven tot einde mei ge-
schorst. In het basis- en middel-
baar onderwijs worden de lessen 
vanaf 15 mei deels gestart (in les-

moet worden. Ik weet dat het 
moeilijk is. We vonden in het ver-
leden zoveel dingen vanzelfspre-
kend. Maar we moeten met de on-
zekerheid leren leven. En we moe-
ten eerlijk genoeg zijn om het te 
zeggen als we iets nog niet weten.
Maar ik ga geen leugens vertellen.
We zullen daarover communice-
ren als we het weten. Stap voor 
stap. We hebben vandaag veel dui-
delijkheid gebracht, maar het zal 
nooit genoeg zijn”, zei ze. De eer-
ste minister besloot: “We hebben 
onze gewoonten fundamenteel 
aangepast, en we zullen dat blij-
ven moeten doen. Deze visie op de
nabije toekomst moet ons aan-
moedigen door te gaan met onze 
inspanningen. Want ze lonen, ze
zijn niet voor niets. Om te slagen,
rekenen we op u. Op uw verant-
woordelijkheidsgevoel en uw ge-
zond verstand. We zullen sterker 
uit deze periode komen. Zorg
goed voor uzelf en de anderen.”

4. Vanaf 8 juni
 (Fase 3)

HORECA: ten vroegste op 8 juni
kan de heropening van restau-
rants en later ook cafés, biosco-
pen, dancings en andere enter-
tainmentzaken worden bestu-
deerd. Toch zal dit wellicht 
stapsgewijs en onder strikte voor-
waarden gebeuren.

REIZEN: ten vroegste op 8 juni zul-
len kampen van jeugdbeweging, 
zomerstages, meerdaagse reizen
(binnen en buiten België), toeristi-
sche attracties als dierentuinen en
pretparken, en kleinere open-
luchtevenementen (maar dus
geen massa-evenementen want 
die blijven verboden tot en met 31
augustus) terug worden toegela-
ten.

“Onzekerheid”
Premier Wilmès gaf toe “dat er
nog veel bestudeerd en bekeken 

dagen en in leerjaren). Leerkrach-
ten en leerlingen ouder dan 12 jaar
moeten een mondmasker dragen 
en strikte hygiënemaatregelen in
acht nemen

3. Vanaf 18 mei
 (Fase 2)

CONTACTBEROEPEN: kappers en
andere contactberoepen zullen de
deuren wellicht opnieuw mogen
openen. Onder welke omstandig-
heden dit moet gebeuren, wordt 
nog onderzocht.

MUSEA: musea kunnen mogelijk
de deuren weer openen, met een 
strikt en gelimiteerd ticketsysteem
waardoor social distancing gega-
randeerd kan worden.

BEZOEKJES: mogelijk zullen bij-
eenkomsten thuis weer beperkt 
worden toegelaten.

ONTSPANNING: mogelijk mag u
met meer dan twee personen die 
niet onder uw dak wonen in open
lucht gaan sporten. Voor groeps-
sporten zal trainen in open lucht 
opnieuw worden toegestaan mits 
het gaat om een erkende sport-
club, er een trainer aanwezig is en
de social distancing wordt geres-
pecteerd.

REIZEN: daguitstapjes worden 
weer mogelijk maar enkel in eigen
land. Dit laat Belgen toe om op-
nieuw naar de kust of de Arden-
nen te trekken. Mensen met een 
tweede verblijf kunnen dit voor 
een daguitstap bezoeken.

“Om te slagen, reke-
nen we op u. Op uw 

verantwoordelijk-
heidsgevoel en uw 

gezond verstand. We 
zullen sterker uit 

deze periode komen. 
Zorg goed voor uzelf 

en de anderen”
Premier Wilmès


