
Vlaamse immuniteit
in 2 weken verdubbeld
In totaal heeft vandaag 4,3% van de Belgische
 bevolking antistoffen tegen het virus. Dat blijkt uit
onderzoek van Sciensano. Wie antistoffen heeft
opgebouwd, is waarschijnlijk immuun voor het
 virus. Voor Vlaanderen gaat het om een ver -
dubbeling van de immuniteit in twee weken tijd.
Het onderzoek gebeurt op basis van bloedstalen
van donoren, verzameld door het Rode Kruis-
Vlaanderen en le Service du Sang. De Wereld -
gezondheidsorganisatie WHO waarschuwde 
het voorbije weekend wel dat ze nog geen enkel 
bewijs hebben dat mensen die hersteld zijn van het
 coronavirus en antistoffen hebben, ook effectief
beschermd zijn tegen een tweede infectie. (IBO)

WAT PREMIER WILMÈS NIET KON, 
KAN ESTÉE (9) WEL 

Duidelijk exitplan 
op één A4′tje
Na de pers -
conferentie van
de Nationale 
Veiligheidsraad
volgde veel 
kritiek. Het was te
laat, het duurde 
te lang en het was
allesbehalve dui-
delijk. Premier 
Wilmès (MR) gaf
gisteren ook zelf
toe dat het beter
kon. Estée Schoeters (9) uit Diest is alvast bereid
haar enkele vuistregels aan te leren. Het meisje 
vatte het exitplan zaterdagochtend
samen op één A4’tje. In de ‘Nieuws Flech’ van Estée
is hier en daar nog een schrijffoutje te bespeuren,
«maar dat was in de powerpointpresentatie van 
de regering óók het geval», zegt haar mama 
Véronique. «Ik was stomverbaasd toen ze me 
dat papiertje onder de neus schoof. Want het is 
toch straf dat een kind van 9 wél kan waar onze
politici blijkbaar niet in slagen?»
Véronique postte het ‘exitplan’ van haar dochter 
op Facebook, en daar bleven de reacties niet uit:
«Estée heeft het beter begrepen dan Wilmès. Leer 
jij maar voor premier, meisje!» Maar die ambitie
koestert Estée – voorlopig – nog niet. «Ik wilde
gewoon weten of ik eindelijk opnieuw naar school
mag», zegt ze. «Want ik mis mijn vriendinnetjes.
Vrijdagavond hoopte ik eindelijk dat dat duidelijk
zou zijn, maar het was heel verwarrend. De 
volgende ochtend heb ik voor mezelf dan maar 
een overzicht gemaakt.» (KBG/IBO) Foto Bollen

Geens vraagt ouders
verblijfsregeling na te leven
«Leef de afgesproken regeling na voor kinderen van
gescheiden ouders, óók tijdens de coronacrisis.»
Die boodschap geeft minister van Justitie Koen
Geens (CD&V) naar aanleiding van de Dag van 
de Ouderverstoting. De Orde van Vlaamse Balies
kreeg de voorbije weken heel wat vragen over 
verblijfsregelingen tijdens de coronacrisis. «Het 
uitgangspunt is duidelijk», zegt Geens. «De rege-
ling moet gerespecteerd worden. Tenzij één van 
de ouders besmet is of beide ouders akkoord gaan
om tijdelijk een andere regeling te treffen.» Geens
wijst erop dat een ouder die weigert het kind over 
te brengen  vervolgd kan worden. (IBO)

Demir investeert 
280.000 euro in aanpak
huiselijk geweld
Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal
Demir (N-VA) investeert 280.000 euro in de aanpak
van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling.
«Dat komt neer op bijna een verdubbeling van de
reeds aanwezige man- en vrouwkracht», zegt
ze. «Tijdens de coronacrisis zien we een sterke 
stijging van meldingen van huiselijk geweld. Maar
tegelijk bereiken heel wat signalen ons nog steeds
niet. Het zijn vaak scholen, kinderopvang, vereni-
gingen of familieleden die zaken opvangen. Maar
die contacten vallen weg door de coronamaat -
regelen.» Demir wil de aanpak nu structureel aan-
passen. «Concreet worden in heel Vlaanderen vijf
extra maatschappelijke werkers aangeworven —
één per provincie. Zij coördineren met de gezinnen,
maar ook met de hulpverlening, politie en parket.
Op die manier heeft elk gezin één aanspreekpunt en
worden alle diensten met elkaar gelinkt.» Demir
sloot eerder al een akkoord met een hotelketen om
infrastructuur ter beschikking te stellen als vlucht-
huis voor slachtoffers van huiselijk geweld.
In het Limburgse Korspel, bij Beringen, heeft een
52-jarige man zaterdagnamiddag zwaar geweld
gepleegd op zijn vrouw van 46 en hun 18-jarige
dochter.   Beiden liepen  zware hoofdwonden op
nadat de vader uithaalde met een hamer. De politie
is op zoek naar de dader, die vluchtte. (IBO)

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei
het eerder al zo: «Er is een bijzonder
grote angst en ik begrijp ook bange
reacties van bijvoorbeeld leerkrach-
ten die weer voor de klas moeten
staan. (...) Maar op een gegeven
 moment gaan we over onze angst
moeten stappen, want ik zeg het nog
eens: dit virus kan nog twee jaar bij
ons zijn.» Ondanks de langzame ver-
soepeling van de maatregelen  en het
vooruitzicht dat we ‘ons kot’ wat
meer mogen verla-
ten, is een deel
van ons toch
angstig om
terug te ke-
ren naar
het nor-
male
leven.
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HOE GAAN WE OM MET DE ANGST 
OM TERUG TE KEREN NAAR NORMALE LEVEN?

«Het eerste wat ik zal doen na deze
lockdown? Nog wat langer binnen-
blijven en al zeker niet op restau-
rant of naar de zee gaan», schreef
een lezer. Is dat een normale 
reactie?
Tine Daeseleire, klinisch psycholo-
ge  bij The Human Link:«Ja. Iedereen
beseft intussen dat er wel degelijk
een grote dreiging is om besmet te
worden. Iedereen weet ook dat onze

regering zoekende is geweest
om de juiste beschermings-
maatregelen te nemen. Kijk
maar naar de discussie rond
de mondmaskers. Ik denk
dat we op dit moment nog
zo weinig over het virus
weten dat we niet kunnen
zeggen hoeveel angst ge-
rechtvaardigd is.»

We zouden toch net blij
moeten zijn om stil-
aan weer richting een
normaler leven te
gaan?
«Voor veel mensen is
dat vooruitzicht hoop-

gevend, maar die stap is niet voor
 iedereen gemakkelijk. Back to nor-
mal is trouwens een dooddoener.
Het was een heel bizarre periode
voor heel veel mensen, en ik denk dat
die zijn naweeën zal hebben. Het
straatbeeld zal er ook anders uitzien,
omdat meer mensen een mondkapje
zullen dragen. Er gaan meer handen
gewassen geworden, er zal mis-
schien minder gekust worden.» 
«Ongeveer 65 procent van de
 mensen heeft een enorm goed aan-
passingsvermogen en zal die switch
heel makkelijk kunnen maken. Dat
zagen we een goede maand geleden
ook toen de maatregelen werden
aangekondigd. 35 procent heeft
meer moeilijkheden om zich aan te
passen. Zo’n 10 à 15 procent heeft
 risico op chronisch disfunctioneren
na een crisissituatie — ze leden vaak
voordien al aan een psychische aan-
doening of stressstoornis.»
«Ik zie trouwens nog een gevolg van
angst: sommigen zijn striktere maat-
regelen gaan toepassen voor zichzelf,
boven op alle maatregelen van de
overheid. Ze doen bijvoorbeeld voor
14 dagen boodschappen om hun kot
zo weinig mogelijk te verlaten. Ze
mógen dat natuurlijk, maar dat extra
veiligheidsgedrag kan wel proble-
men geven als ze weer aan het werk
moeten.»

Omdat ze moeten samenwerken
met mensen die tijdens deze crisis
nooit bang zijn geweest?
«Er zijn inderdaad veel mensen die
geen of minder angst hebben omdat
ze vinden dat ze door de maatregelen
goed beschermd zijn of omdat ze
denken geen risico te lopen. Of
 omdat dat gewoon niet in hun aard
ligt. Zij zullen snel weer soepeler
 omgaan met regels en dat kan ertoe
leiden dat de ‘angstigen’ nog
 angstiger worden. Werkgevers zul-
len moeite moeten doen om ervoor
te zorgen dat er door de verschillen
niet te veel spanningen komen, dat
er kritiek wordt gegeven, dat
 mensen geïsoleerd geraken. Ook bij
vriendengroepen kan dat mee -
spelen: sommigen gaan elkaar wil-
len zien, anderen (nog) niet.»

Hoe haal je die angst weg?
«Het komt erop aan meer met elkaar
te communiceren. Explicieter ook.
Het is niet vreemd iemand eerst te
vragen of het oké is zijn of haar hand
te schudden, te kussen of aan te
 raken.»

Moeten we niet gewoon de sprong
wagen en ons in de massa begeven?
Gewoon doen, dus.
«Dat is nogal kort door de bocht — we
moeten veiligheid voorop stellen —
maar mensen moeten wel met een
risico leren leven. Zolang er geen
 medicijn of vaccin gevonden wordt,
zullen wetenschappers zoveel
 mogelijk transparant moeten
 communiceren dat ze er alles aan
doen om de risico’s op besmetting zo
klein mogelijk te houden. Ze moeten
preventief geruststellen, maar
 mensen moeten beseffen dat nu
angstig zijn oké is en dat die ge -
voelens  samen met de maatregelen
 afgebouwd kunnen worden.»

Vergeten we snel dat we ooit bang
waren?
«Absoluut. Ons eerste festival zal
misschien wat raar aanvoelen, maar
al snel zal het vroegere gewoonte -
gedrag en het leuke gevoel het in
onze hersenen overnemen. Ik denk
dat 90% deze crisis na een tijd weer
vergeet, tenzij we er in de toekomst
meer mee geconfronteerd worden.»

Ons eerste festival zal
wat raar aanvoelen, maar
al snel zal het leuke
gevoel het in onze
hersenen overnemen

KLINISCH PSYCHOLOGE 
TINE DAESELEIRE

Sommigen staan te springen om
weer tussen de mensen te komen, 
anderen zijn angstig. «Het zal erop
aankomen duidelijker met elkaar 
te communiceren», zegt klinisch 
psychologe Tine Daeseleire.
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Dat sommigen snel weer
soepeler omgaan met
regels kan ertoe leiden 
dat de ‘angstigen’ nog
angstiger worden. Ook 
bij vriendengroepen kan 
dat meespelen: sommigen
gaan elkaar willen zien,
anderen (nog) niet

KLINISCH PSYCHOLOGE 
TINE DAESELEIRE

«Vraag gewoon wie
hand of kus wil»

Klinisch psychologe Tine Daeseleire: 
«Angstig zijn is oké nu.» Foto PN

WE KUNNEN
HET NIET LATEN

Kom zeker niet kijken hoe we de nieuwe spoor-
wegbrug in Kuringen plaatsen, riep de stad
Hasselt op. Maar voorbijgangers konden het
niet laten. Een stormloop werd het niet, maar
tientallen fietsers en voetgangers stopten wel
om een kijkje te nemen. «We blijven iedereen

vragen om de  werken via de live stream te
 volgen omwille van de maat regelen omtrent
Covid-19», klinkt het bij De Vlaamse Water-
weg. «Zo kunnen we iedereen de mogelijk -
heden  geven om de werken wel te volgen —
zelfs vanuit je zetel.» (MMM) Foto Dalemans


