
Wat doe je met een overvloed
aan informatie over coronacrisis?
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Jullie zijn wellicht al overspoeld met informatie over de co-
ronacrisis. Er zijn ook talloze richtlijnen voor de hartpatiën-
ten, in deze moeilijke tijden. Tevens heeft bijna iedereen, 
artsen en niet-artsen, een opinie over de Covid-19 infectie 
en circuleert het via sociale media op allerlei manieren. In 
mijn eerste poging om voor Hartpatiënten Nederland iets 
neer te pennen, kan ik helaas hieraan niet ontsnappen om 
het toch even over de coronacrisis te hebben. 

Vooraleer mij hieraan te wagen, wil ik toch even iets vooropstel-
len. Er is een overvloed aan nieuwe inzichten die dagelijks door 
de wetenschappers gepubliceerd worden en soms doorsijpelen 
naar de media. Helaas zijn deze inzichten preliminair en kunnen 
deze nog niet als feit aangenomen worden. In de wetenschap 
gaat het immers om de reproduceerbaarheid. De reproduceer-
baarheid heb je als eenzelfde bevinding bevestigd wordt door 
de verschillende wetenschappers, in de verschillende studies. 
Dit op zich is al niet mogelijk, daar deze crisis pas in de begin-
fase is. 

Anderzijds, wetenschappelijke inzichten zijn voorbijgaand 
met de tijd, welk altijd nieuwe inzichten met zich meebrengt. 
Daarom moeten we allen waakzaam zijn over de adviezen en 
de inzichten die op de sociale media rondgeslingerd worden, 
geïnspireerd op de nieuwe studies of zelfs geruchten dat be-
paalde zaken solaas zouden bieden tegen Covid-19 infectie. 
Daarom is het zeer belangrijk dat men de adviezen volgt van 
de officiële instanties zoals het RIVM, Hartpatiënten Neder-
land etc. Deze adviezen zijn immers gebaseerd op de decennia 
lang accumuleerde kennis over de virusinfecties en op basis 
van de data van de verschillende studies.

Ook zijn er verontrustende geluiden van hier, maar ook in het buitenland, dat er opeens een verminderde toestroom is van 
de patiënten met acute hartaandoeningen (zoals een hartinfarct) in de ziekenhuizen. Het lijkt erop dat de patiënten met 
acute klachten de ziekenhuizen vermijden, vermoedelijk door de coronacrisis. Het niet tijdig behandelen van een acute 
hartaandoening kan fataal zijn of leiden tot ernstige blijvende invaliderende klachten. Vandaar ook mijn belangrijkste op-
roep aan de lezer: bij klachten, bel je arts. Ook nu!

Alleszins, gaan we allen een moeilijke tijd tegemoet. Een structurele oplossing in de vorm van een vaccin of groepsimmu-
niteit (als een groot deel van de bevolking besmet is geweest en immuun is geworden) is nog niet in het verschiet. Onze 
maatschappij lijkt deels ontwricht en onze gezondheidszorg oververhit. We zitten in een soort oorlogssituatie, maar deze 
zullen we overwinnen. Hopelijk zullen we in de post-corona wereld meer oog en appreciatie hebben op zoveel vanzelf-
sprekendheid in onze maatschappij. 
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