Ik zit soms zo te denken (regeren en communiceren)…………
Regeren is vooruitzien is een veel gehoorde kreet. Nu weten we al
een tijdje, dat vaccineren de weg uit de lock-down en dus de weg uit de
economische crisis is, waar in eerste instantie het “vermaak deel” van onze
samenleving onder te lijden heeft. Stadionbezoek, sporten, feesten, concerten,
wining and dining, kerkbezoek, huwelijken, familiebezoek en zo kunnen we nog
wel een tijdje doorgaan, liggen er allemaal uit, omdat we anders het virus te
veel mogelijkheden bieden van de ene persoon op de ander over te stappen.
Maar naast het “vermaak deel” van onze economie krijgt ook onderwijs een
geweldige tik, omdat het reguliere onderwijs nauwelijks kan, zonder het virus
zijn verspreidingskansen te bieden.
Kortom de lock-downs hebben een giga impact op onze samenleving.
Gelukkig begint er “licht aan het eind van de tunnel te komen”. De vaccinatie!
We hebben al kunnen zien, dat landen waar de vaccinatiegraad hoog is, de
beperkende maatregelen opgeheven kunnen worden. In Nederland gaan we in
juni één miljoen vaccins per week zetten, omdat we dan voldoende aanvoer
hebben. Helaas blijkt dat sommige vaccins onverwachte bijwerkingen hebben
en die zijn in de pers breed gecommuniceerd. De kans dat je niet gehoord hebt,
dat er bijwerkingen zijn is ongelooflijk klein. Daar bovenop zijn er, zoals altijd,
mensen die bang zijn voor het nieuwe. En het is waar, over de vaccins, die een
jaar geleden nog niet bestonden, zijn geen bewezen lange termijn effecten
bekend.
Als we één miljoen prikken per week gaan zetten, gaat dat alleen maar lukken
als zich ook één miljoen mensen melden om die prikken in ontvangst te nemen.
En met de gegevens, die zich nu aftekenen, zal tussen de 20% en 40% van de
“patiënten” niet komen opdagen, omdat die patiënten informatie hebben over
het gevaar van wél prikken. En als wél iets doen gevaar oplevert, dan is niets
doen een optie waar de mens makkelijk voor kiest. Echter niets doen is veel
gevaarlijker, alleen dat is niet helder.
Ik kan me bedenken, dat er een “kieswijzer” ontwikkeld wordt waarin je met
gegevens als leeftijd, postcode, geslacht een berekening krijgt, waar de
verhouding op sterfte tussen wél en niet vaccineren berekend wordt. En dat is
in de meeste gevallen groter dan 500. Dat houdt in dat als je je niet laat
vaccineren, de kans op narigheid 500 maal groter is dan wél een vaccin nemen.
Hoe krijgen we de regering zo ver, dat deze vrij effectieve vorm van
communicatie wordt ingezet?
Ik stel de vraag omdat ik denk, dat het antwoord ertoe doet.

