
Geen  

kristallen  

bol

‘Tja, ik heb een abstract vak. Van het werk van een bakker of schilder kun je je direct een 

voorstelling maken. Wij werken met ongeveer tien personen aan de wiskundige modellering 

van infectieziekten. Mede op basis van onze berekeningen past het ministerie het beleid aan. 

Overigens hebben we geen kristallen bol! We doen dus uitdrukkelijk geen voorspellingen. 

Wel kunnen we cijfermatig mogelijkheden uitsluiten en adviseren waar zorgprofessionals 

hun energie vooral op zouden moeten inzeen.

Dat was in  nog heel urgent met de Mexicaanse griep: wij berekenden wat het zou 

betekenen voor de zorgcapaciteit in Nederland als iedereen vatbaar zou zijn. De vraag was of 

de Nederlandse ziekenhuizen de hoeveelheid patiënten dan wel aan zouden kunnen. Juist als 

je aan die getallenkant zit, zie je veel beter hoe spannend het was. Er is gelukkig geen sprake 

geweest van een ernstige pandemie, maar qua zorgcapaciteit zijn we wel degelijk door het 

oog van de naald gekropen.

In crisistijd draaien we dagelijks veel overuren. Je moet heel snel schakelen met de vaak 

schaars beschikbare gegevens en daar chocola van maken. Een te laat advies is immers zinloos. 

Voor het doorrekenen van onze modellen maken we gebruik van numerieke analyse op de 

computer. Maar we krabbelen onze berekeningen ook op de achterkant van een sigaren-

doosje, om te zien of deze computeruitkomsten wel kloppen en of ze niet eenvoudiger kunnen. 

Als bioloog ben ik hier bij het RIVM toevallig in een baan gerold op het snijvlak met de 

wiskunde en dat bevalt bijzonder goed. Omdat infectieziekten een internationaal probleem 

zijn, werken we nauw samen met instanties en universiteiten over de hele wereld. We 

hebben veel contact met andere rekenmodellenbouwers, maar werken vooral interdiscipli-

nair. We hebben de expertise van anderen - artsen, microbiologen, epidemiologen - hard 

nodig. Samen met collega’s uit andere werkvelden proberen we een infectieziekte beter te 

begrijpen, ieder met z’n eigen gereedschap. En dat blij me al dertien jaar boeien.’
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