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28 januari in code rood te starten.  
De UA voerde een zorgbarometer in. 
De (contact)bubbel werd niet 
verplicht opgelegd door het overleg-
comité van 3 december 2021. De 
besmettingscijfers (delta) waren nog 
toen nooit zo hoog geweest, maar 
met omicron werden later opnieuw 
records gebroken. Vandaar dat alles 
werd ingezet om de boosterprikken 
versneld in te voeren. 

Professor Harry Rutter en collega’s 
publiceerden een interactief model 
van besmettingsroutes dat toont hoe 
verschillende variabelen (de activiteit, 
de ruimte, het al dan niet dragen van 
een mondmasker, ventilatie of niet) 
de mate van virusoverdracht tussen 
een besmet en niet-besmet persoon 
beïnvloeden in alledaagse situaties. 

(Belevings)bordspellen werden 
massaal herontdekt dankzij corona 
en lockdowns.

 
CST/CPTC/ 
CO2/CAO149

Het Covid Safe Ticket (CST) werd 
in Brussel ingevoerd vanaf 15 
oktober 2021 en in Vlaanderen en 
Wallonië vanaf 1 november 2021 als 
toegangsvoorwaarde voor de horeca. 
Maar de politie mag het CST niet 
scannen om te controleren. De Corona 
Test Prescription Code (CPTC-code) 
of ook activatiecode genoemd, is 
een code die wordt toegekend aan 
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Applaus/Anja/
Afkoelingsweek/ 
afgelast-Aalst

Na een initieel applaus voor de 
zorg in de eerste golf, vervaagde 
dit applaus vervolgens. Op initiatief 
van de VVSG sprak Steven Van 
Gucht begin december 2021 
medewerkers van de ouderen- en 
thuiszorg opnieuw moed in. In de 
vierde golf slaakte het Antwerps 
ziekenhuis ZNA een noodkreet om de 
“besmettingskraan dicht te draaien”. 
Enkele weken voordien hoopten 
12 West-Vlaamse ziekenhuizen 
met het liedje ‘Vaccin voor Anja’ zo 
veel mogelijk medewerkers warm 
te maken om zich alsnog te laten 
vaccineren tegen de griep.

Het overlegcomité van 3 december 
besliste dat er voor scholen een 
afkoelingsweek zou komen voor 
de kerstvakantieperiode. In de 
derde coronagolf was er ook al een 
breed afkoelingspakket met o.a. de 
Paaspauze. 

Het carnaval van Aalst en Binche 
werd voor de tweede keer op een rij 
afgelast. De krakelingenstoet van 
Geraardsbergen werd zelfs voor de 
derde keer afgelast.

Barometer/bubbel/
besmettings-/boosterprik/
bordspellen

De barometer was terug van 
weggeweest en uiteindelijk werd  
hij in het overlegcomité van  
21 januari goedgekeurd om op  

vermoedelijk besmette personen, 
personen die een hoogrisicocontact 
hadden of personen die uit het 
buitenland aankomen en die getest 
moeten worden.

Fitnesscentra en horeca kregen 
vanaf de zomer 2021 controles 
op de (verplichte) installatie van 
de CO2-meters van respectievelijk 
de Economische Inspectie van 
de FOD Economie en Inspectie 
Consumptieproducten van de FOD 
Volksgezondheid. CO2-metingen op 
het openbaar vervoer toonde ook 
sterk verhoogde concentraties aan. 
CAO 149 rond verplicht telewerk, 
reeds opgenomen in het derde 
alfabet, werd met 3 maanden 
verlengd tot 31 maart 2022.

Derde dosis/dammen-
dijken/doorbraakinfectie

Het globaal plan voor de 
veralgemeende derde dosis of 
boosterprik werd besproken op de 
IMC van 27 november en op 24 januari 
2022 keurde de HGR een vierde prik 
goed bij mensen met een verzwakt 
immuunsysteem. In het derde 
overlegcomité in drie weken tijd werd 
er figuurlijk straffe taal gesproken 
van stevige dammen of dijken 
opwerpen. Wanneer je ten vroegste 
veertien dagen na de basisvaccinatie 
covid oploopt, spreken we van een 
doorbraakinfectie. Deze zit de laatste 
tijd in de lift.

Experten/ 
endemisch/emoties

Ook in de vierde en vijfde coronagolf 
kwamen de experten in het beeld, 
maar ze waren misnoegd wanneer 
hun adviezen niet gevolgd werden en 

In deze rubriek kiest de auteur per letter één of meerdere thema’s die een unieke kijk op welzijn 
en preventie geven. Met dit vierde corona alfabet (en gelet op de onvoorspelbaarheid van het 
virus misschien niet het laatste) wil de redactieraad een overzicht geven van de vierde en vijfde 
golf (info afgesloten op 1/02/22), zodat  iedere preventieadviseur zijn voortschrijdend inzicht 
kan aftoetsen. Bepaalde woorden bij enkele letters geven mogelijk een déjà vu gevoel, maar de 
inhoud en context bij dit woord kan verschillend zijn. “Alles komt terug” was trouwens de titel  
van het jaaroverzicht 2021 van de VRT. Raadpleeg ook prebes.be/vn/214 waar je per letter  
bijkomende achtergrondinformatie vindt. Veel leesplezier. 
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Hoesten/ 
hotels/hybride

Hoesten, koorts en smaakverlies 
waren geen symptomen van 
de omikronvariant. Hotels in 
steden hadden het in de volledige 
coronaperiode moeilijk om rendabel 
te blijven. In december 2021 
schakelden scholen over naar een 
hybride vorm van lesgeven. Dat wil 
zeggen dat een deel van de studenten 
op school les volgt en het andere deel 
afstandsonderwijs volgt.

Infuus/ 
intensieve zorgen/
infectieradar/inperken

Ziekenhuizen lagen aan de 
spreekwoordelijke infuus in de vierde 
golf met op de piek meer dan 800 
patiënten die opgenomen waren op 
intensieve zorgen. Maar deze keer 
was er ook uitval van zorgverleners, 
zodat het criterium van theoretische 
bedden zonder handen geen goede 
vergelijkingsbasis is.

Infectieradar is een participatief 
surveillanceplatform dat de 
verspreiding van besmettelijke 
ziekten monitort door bij het publiek 
periodiek gezondheidsinformatie 
in te zamelen. Hiermee kan men 
volgen hoe gezondheidsklachten 
verspreid zijn in België en hoe 
zich dat ontwikkelt in de tijd. De 
wachtperiode voor de boosterprik na 
de basisvaccinatie werd ingeperkt 
van 6 maanden naar 4 maanden op 
advies van de HGR.

Jojo/Jolene
Het woord jojo waar we in het 
derde alfabet al naar verwezen, 
is integraal van toepassing op de 
vierde coronagolf en dit door de 
golfbeweging van maatregelen in 
verstrengen en versoepelen of het 
“aanschakelen” of “afschakelen” van 
de omikronschakelaar (die er niet 
kwam). Bovendien kreeg Vlaams 
Minister-president Jambon de naam 
“Jojo Jan” nadat hij in december 
enkele dagen na strenge maatregelen 
voor de cultuursector alweer pleitte 
voor een versoepeling. Brussels 
volkszanger Lange Jojo overleed na 
een slepende ziekte op het einde van 
het jaar. 

ze kregen gelijk toen de maatregelen 
stelselmatig verstrengd moesten 
worden in de 3 adviescomités op 3 
weken tijd. Tenslotte gaan meer en 
meer wetenschappers er van uit dat 
we evolueren van een epidemische 
situatie naar een situatie waarin 
het virus endemisch is. In de 
covidperiode kwamen emoties 
traditioneel harder binnen of zijn  
we ‘besmettelijker’ voor emoties.

Falen
De vaccins hebben niet gefaald en 
werken wel degelijk, wat blijkt uit 
diverse statistieken. 

(1g)-2g-3g/ 
generieke gids/Grieks

G staat niet voor zwaartekracht, 
de zoveelste generatie van digitale 
netwerken of een erogene zone, 
maar vanaf november 2021 kwam 
dit in het nieuws met het niet meer 
accepteren van PCR-testen, maar het 
enkel toelaten van gevaccineerden 
en personen die genezen waren van 
covid in enkele Europese landen 
(2g). De discussie werd vanaf januari 
2022 ook in België gevoerd bij het 
invoeren van de coronabarometer 
en het voorstel van een vervangend 
coronacertificaat met een 1g-beleid 
(kleurt maw enkel groen als je 
gevaccineerd bent). De huidige CST is 
een 3g toepassing.

Op het einde van 2021 werd versie 
8 van de generieke gids uitgebracht. 
De volgende versie van de generieke 
gids die begin 2022 gelanceerd 
moet worden, zal een vorm van een 
barometer bevatten met 3 fases van 
geldende maatregelen. Dit is al te 
lezen in advies 240 van de HRPBW.

Het Griekse alfabet wordt sinds 31 
mei 2021 door de WHO gebruikt voor 
varianten “of concern”, varianten “of 
interest” en “de-escalated” varianten 
(varianten die geen rol meer spelen). 
Dit gebruik dient om landen niet meer 
te stigmatiseren wanneer in dat land 
een variant voor de eerste keer werd 
aangetroffen.
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Dolly Parton zong in maart 2021 
voor het krijgen van haar vaccin 
een aangepaste versie van Jolene: 
“Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, 
I’m begging of you, please don’t 
hesitate”.

Kerst(mis-periode-boom)/
keelwisser/knaldrang/
kanarie

De bedoeling van de maatregelen 
eind 2021 was tweeledig: de 
overbelasting van de zorg tegen 
gaan en Kerstmis redden. UZ 
Gent gunde zijn personeel rust in 
de kerstperiode door 20% minder 
bedden te openen. Medewerkers 
van een vaccinatiecentrum in 
Boekarest maakten een kerstboom 
met 19.000 lege covidflacons. Begin 
2022 waren er de eerste berichten 
dat de keelwisser de omikronvariant 
mogelijk sneller opsporen dan de 
wisser in de neus.

Knaldrang werd in Vlaanderen 
verkozen als woord van het jaar. Het 
staat voor een intense behoefte om 
te feesten. Bij de Nederlanders was 
het minder positieve prikspijt het 
woord van het jaar.

Mijnwerkers namen vroeger 
kanarievogeltjes mee als 
alarmsignaal voor wanneer er 
te veel CO in de lucht hing. De 
vogeltjes vielen dan dood neer. 
Twee projecten van CO2-meting 
in scholen verpakt als tsjilpende 
digitale kanarievogeltjes (Little 
Lilly) verwittigen de leerkrachten 
en de kinderen wanneer men moet 
verluchten in een klaslokaal. CO2-
meters in scholen waren maar 
verplicht vanaf 22 november. 
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  Quarantaine/ 
Qvax

In de periode december 2021 
– januari 2022 werd minder 
geproduceerd door de vele 
quarantaines en de personeelsuitval. 
De quarantaineregels veranderden 
ook constant. Door je te registreren 
op Qvax kon je vlugger jouw 
boosterprik ontvangen.

Reizen/ 
registreren
Vanaf 1 februari 2022 

bepaalt gedelegeerde verordening 
2021/2288/EU dat de EU-digital 
covidcertificaten 9 maanden 
geldig zijn als men door de 
lidstaten wil reizen. Daarnaast legt 
uitvoeringsbesluit 2021/2301/
EU vast hoe de boosterprikken 
moeten geregistreerd worden op dit 
certificaat. De boosterprik volgend op 
een eenmalige dosis Johnson moet 
als “2/1” en de andere vaccinaties als 
“3/3” vermeld worden.

Stormloop sneltesten/
schoolstrijd/smurfen
Er was een stormloop op 

de sneltesten (zelftesten). Op het 
overlegcomité van 3 december 
2021 was er de “schoolstrijd” (niet 
de 2e schoolstrijd uit de jaren ’50) 
tussen het openblijven van scholen 
en de regionale bevoegdheden en de 
federale verzuchtingen voor stevige 
maatregelen voor de scholen. 

Het compromis was de afkoelings-
week, maar het onderwijzend 
personeel (bijkomende vraag van 
de regio’s) kreeg geen prioritaire 
boosterprik.

In Brussel startte op 22 december de 
vaccinatie van jonge kinderen tussen 
5 en 11 jaar met een proefproject. 

Q

Eind 2021 doneerde Medimundi 
10.000 FFP2-maskers aan Kom op 
tegen kanker. Vanaf eind november 
waren er verschillende marsen 
waarbij de coronabetogers onder 
meer maatregelen, CST en vaccinatie 
aankaarten. Amokmakers doken ook 
op en waren gemaskerd om nadien 
niet geïdentificeerd te worden. Om 
de gemoederen niet op te hitsen 
interviewde de VRT de betogers met 
anonieme micro’s.

Nachtleven/ 
noodopvang

Het nachtleven lag vanaf 27 nov-
ember 2021 opnieuw aan banden 
nadat het pas op 1 oktober 2021 na 
18 maanden terug was open gegaan. 
De lokale besturen organiseerden 
noodopvang voor de kinderen tijdens 
de afkoelingsweek, maar niet overal 
was het gemakkelijk om dat rond te 
krijgen.

Omikron/ 
Op slot
Omikron was de variant die 

in december voor opschudding en 
onzekerheid zorgde. Eind december 
2021 werd dit de overheersende 
variant en de besmettingen piekten. 
In het programma “Op slot” van 
Michaël van Droogenbroeck werden 6 
ondernemers anderhalf jaar gevolgd 
tijdens de coronapandemie.

Pandemiewet/
personeelsuitval/ 
prikspijt

In de vierde golf werd voor de 
eerste keer de nieuwe pandemiewet 
geactiveerd en dit voor een periode 
van 3 maanden welke ondertussen 
(ten gevolge van de vijfde golf) 
opnieuw met 3 maanden is 
verlengd tot 28 april 2022.In de 
vierde coronagolf was er een grote 
personeelsuitval. Prikspijt was het 
woord van het jaar in Nederland 
en betekent “spijt die iemand heeft 
van het feit dat hij zich heeft laten 
vaccineren tegen een bepaalde 
besmettelijke ziekte”. 

Long covid/ 
limieten/licht/lockdown

Long covid, een effectenverzameling 
van langdurige klachten na een 
doorgemaakte COVID-19-infectie, 
treft menig persoon. Labo’s en 
contacttracing botsen op hun 
limieten van wat haalbaar is, evenals 
de zorgverleners.

Het spreekwoordelijke licht aan het 
einde van de tunnel kwam er niet 
ondanks de vaccinaties, want door 
de varianten was er een vierde en 
vijfde golf. Volgens een Nederlands 
columnist was het zelfs een 
knipperende tl-buis. Ook dit stond 
al voorspeld in het derde alfabet. In 
Nederland was er zelfs eind 2021 
een lockdown welke tot 14 januari 
2022 duurde. Dit bracht ook veel 
Nederlanders op het einde van het 
jaar en in de soldenperiode naar 
België.

Masker/ 
marsen/micro

Leerlingen van een zesde middelbaar 
schreven in de zomer van 2021 
een emotioneel boek “Achter het 
masker”, vol verhalen en foto’s over 
hoe zij het afgelopen coronajaar 
beleefden. De leeftijd voor het dragen 
van mondmaskers voor kinderen op 
school werd stelselmatig verlaagd 
naar 10, 9 en uiteindelijk 6 jaar. 

Een studie van het Max 
Planckinstituut geeft aan dat het 
dragen van chirurgische maskers 
10 keer beter beschermt en het 
dragen van FFP2-maskers 1000 
keer beter beschermt dan wanneer 
men geen masker draagt. Maar er 
was ook een huisarts die dokters-
briefjes schreef waarop stond dat 
zijn patiënten (onterecht) geen 
mondmasker konden dragen op 
school. 
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“Knaldrang werd in 
Vlaanderen verkozen tot 
woord van het jaar”



Dat gebeurde met het thema smurfen 
die kinderen aanmoedigen om geen 
schrik te hebben van het prikje. 
    

Testen/ 
telewerken

In menig huisgezin werd het motto 
“eerst een testje dan een feestje” 
opgevolgd. De zelftests moeten 
op kamertemperatuur uitgevoerd 
worden want in de kou kunnen ze 
vals positieve resultaten geven.

Eind november was vier dagen op 
vijf telewerken opnieuw verplicht 
(ondertussen ook een criterium in 
code rood in de coronabarometer), 
waarbij er ook een online registratie-
tool ter beschikking werd gesteld. Er 
werden in deze vierde en vijfde golf 
minder inbreuken op het verplicht 
telewerk vastgesteld door de 
arbeidsinspectie.

Uitbolfeest/ 
uitspraak/unfair

Een basisschool organiseerde 
een uitbolfeest als knipoog 
naar de uitspraak van Minister-
president Jambon over de laatste 
lesweek, ondertussen omgedoopt 
tot afkoelingsweek, voor de 
kerstvakantie. 

Het sluiten van de cultuursector 
en de bioscopen vanaf zondag 
26 december als gevolg van het 
overlegcomité van 22 december 
2021 voelde voor heel wat mensen 
erg unfair aan. In Brussel was er zelfs 
(burgerlijke) ongehoorzaamheid door 
zalen op 26 december open te laten 
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lezen in de driedelige reeks van 
vrtnws “Corona verdeelt”.

Een 100 wetenschappers, opiniemakers 
en mensen uit het middenveld 
publiceerden medio januari 2022 een 
kritisch manifest en hekelden onder 
meer het “gebrek aan langetermijnvisie” 
en de “dominantie” van virologen en 
epidemiologen in de adviesraden en 
de “tunnelvisie”. Het was tevens een 
oproep tot debat op lange termijn.

NovavaX/PaXlovid/antivaX 
Het vaccin Nuvaxovid van het 
Amerikaans Novavax werd als vijfde 
vaccin door het EMA goedgekeurd. 
Paxlovid van Pfizer werd door de 
FDA als eerste oraal antiviraal middel 
tegen covid goedgekeurd. Dankzij 
de omikronvariant weten we wat 
exponentiële virusgroei betekent.

De Nederlander Willem Engel, actief 
in de antivaxbeweging en gekend van 
complottheorieën, werd begin januari 
2022 van twitter verwijderd.

AY4.2
AY4.2 met onder andere spike 
mutatie Y145H werd als variant 
of intrest op de delta variant in het 
Verenigd Koninkrijk in juni 2021 
gedetecteerd, maar kreeg uiteindelijk 
geen Griekse naam.

Zelfevaluatietool/zorg
Vanaf 3 november 2021  kon je 
via een zelfevaluatietool checken 
of je je het best zou laten testen. 
Volgens CAO 160 is een covid-19 
test op basis van zelfevaluatietool 
(Self assessment tool) een gerecht-
vaardigde afwezigheid van het werk. 

Mathijs Scheepers trekt in een 
parodieclip van leer tegen lage lonen 
in de zorg. Op oudejaarsavond werd 
om 20u opgeroepen om nog eens 
applaus te geven voor de helden 
van de zorg, die door HLN in 2021 
als Belgen van het jaar werden 
uitgeroepen. 

en de campagne #blackoutforculture 
werd georganiseerd. Uiteindelijk 
vernietigde de Raad van State op  
28 december 2021 het besluit voor 
de cultuursector. Eén dag later werd 
een nieuw KB genomen dat op  
30 december in het Belgisch 
Staatsblad verscheen. Andere 
verenigingen, zoals bowlingbanen, 
biljart- en snookerverenigingen, vingen 
later bot. Met de coronabarometer 
kunnen binnenactiviteiten toch vanaf 
28 januari 2022 in code rood opnieuw 
opstarten.

Vierde-vijfde golf/
vaccinatiegraad/ 
verstoring

De vierde golf was nog maar net 
achter de rug, of begin januari 
2022 was er al een kort en 
krachtige vijfde golf (toch wat 
betreft besmettingscijfers) en was 
er ook al sprake van een tweede 
boosterprik. In Israël begon men 
zelfs al aan de tweede booster. De 
vaccinatiegraad in steden lag lager 
dan in de gemeenten. Rond verplichte 
vaccinatie kwam er nog geen politiek 
akkoord. Eerste adviezen hierover 
geven aan dat het juridisch mogelijk 
is en op 26 januari 2022 startte 
de kamercommissie Gezondheid 
een reeks hoorzittingen over de 
vaccinatieplicht.

Het zal nog een tijdje duren eer de 
verstoringen in de toeleveringsketen 
ten gevolge van de coronacrisis 
opgelost zal zijn. In deze reeds  
2 jaar durende coronapandemie  
was veerkracht nodig. Volgens  
Marc Buelens is het coronavirus geen 
vb. van de VUCA-beginselen. Agoria 
publiceerde in het najaar 2021 een 
Ventilatiewijzer. 

Wintergloed/wij-zij/
wintermanifest

Wintergloed in Brugge en het 
Gents lichtfestival gingen toch 
door ondanks de stijgende 
coronabesmettingen. Ook enkele 
gemeenten en steden zorgden 
voor vervroegde en fraaie kerst-
versieringen. In Blankenberge ging 
zelfs de kerstparade door.

Wij-zij denken, verdeeldheid en 
polarisatie waren ook gevolgen van 
de coronapandemie en dit kon men 
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Bronnen en externe links van dit artikel 
vind je terug op prebes.be/vn/214.


