
 

En dan is er nog de Spaanse Griep 

 

Wat vind je van onderstaande uitspraak ? “In Nederland overlijden er uiteindelijk zo’n 60 000 mensen, maar in 

België is het leed nauwelijks te overzien met zo’n 300 000 doden”. 

We denken dan al snel dat dit over een gebeuren gaat in een ver verleden zoals ooit de pest, cholera, 

dysenterie….., of om één of andere plaatselijke uitbraak in één of ander ver land. Neen, het gebeurde 100 jaar 

geleden met de uitbraak van de Spaanse Griep, de laatste grote pandemie. 

“Dit is grotendeels te wijten aan het massale en feestelijke onthaal van de soldaten die terugkeren van het front 

na afloop van de Eerste Wereldoorlog”. 

Tijd misschien om eens een paar gelijkenissen en verschillen tussen de Spaanse Griep in 1918 en 1919 en de 

huidige covid 19-crisis op te lijsten. Cijfermatige vergelijkingen zijn altijd moeilijk. De huidige 

besmettingscijfers en doden door covid-19 zijn na een paar klikken terug te vinden op internet (o.a. Johns 

Hopkins university). Echter op het einde van 1ste wereldoorlog waren dergelijke cijfers zeer onvolledig. Men 

constateerde alleen dat na alle oorlogsellende een onzichtbare vijand bijkomend voor dood en onheil zorgde. 

Wanneer we de cijfers vergelijken moeten we ook rekening houden met de explosieve bevolkingstoename in 

20ste eeuw. De wereldbevolking groeide van ± 1.9 miljard in 1918 aan tot 7.7 miljard vandaag. 

 

Hoe zijn de 2 pandemieën ontstaan? 

De Spaanse Griep ontstond aan het einde van de 1ste wereldoorlog, 

van 1918 tot 1919. De ziekte werd veroorzaakt door een griepvirus, 

voor het eerst opgemerkt in een legerkamp in Kansas (U.S.A.). Ze 

verspreidde zich samen met de zich verplaatsende legers en 

daardoor werden ook eerst vele jongvolwassenen getroffen. Deze 

brachten door hoesten en niezen de besmetting over op hun 

families. Tegen de Spaanse Griep was destijds geen kruid gewassen. 

De precieze oorzaak was ook niet gekend. Met de klassieke 

microscoop was een virus destijds nog niet te visualiseren. Daarvoor 

was het wachten op de elektronenmicroscoop ontwikkeld in de 

jaren ’30. Tegen de Spaanse griep paste men vooral hygiënische 

maatregelen toe als handen wassen, quarantaine, ontsmetten en 

zelfs het dragen van mondmaskers. 
 

 

Tegen de Spaanse griep paste men vooral hygiënische maatregelen toe als handen wassen, quarantaine, 

ontsmetten en zelfs het dragen van mondmaskers. Covid -19 (Coronavirus disease 2019) wordt veroorzaakt 

door een coronavirus (Sars cov 2) en is ontstaan in de Chinese miljoenenstad Wuhan en treft vooral, maar niet 

alleen, ouderen en zwakken. 

Hoeveel mensen werden besmet ? 

Het totaal aantal besmettingen met Spaanse Griep wordt geschat op 500 miljoen mensen wat op een totale 

wereldbevolking van 1.9 miljard, ¼ betekent. Het aantal met Covid-19 besmette mensen is eind februari 

2021, 113.5 miljoen mensen. Dit evenwel op een totale wereldbevolking van 7.7 miljard mensen of 2 % van 

de wereldbevolking, voorlopig althans. In België is het totale besmettingscijfer (tot nog toe) ± 770 000. 



 

 

Hoeveel mensen zijn er aan gestorven ? 

Het aantal doden door de Spaanse Griep wordt geschat op 50 miljoen. De mortaliteit was dus 10 %. 

Tot op vandaag eiste Covid-19 wereldwijd 2,5 miljoen mensenlevens. Op 113,5 miljoen besmettingen is de 

mortaliteit 2.22 %. In België alleen al stierven tot op dit ogenblik 22 000 mensen op een totaal van 770 000 

besmettingen. De mortaliteit is dus iets hoger, nl. 2.9 %. 

Ons arsenaal in de strijd tegen de een virusuitbraak is uiteraard veel uitgebreider en effectiever dan 100 jaar 

geleden. Het valt wel op dat de hygiënische maatregelen quasi onveranderd zijn. Vandaag staat voor de 

behandeling van de slachtoffers een hele batterij van mensen en ziekenhuizen ter beschikking. 

De Spaanse griep kwam, haalde verwoestend uit en verdween na een tweetal jaar. Vandaag is alle hoop 

gesteld op de vaccins, die in recordtempo op de markt komen. Een vaccinatiegraad van 70 % van de bevolking 

zou voldoende moeten zijn om het virus, door groepsimmuniteit, te verslaan. 

Wij leven op hoop. 

 

Bron : Wetenschap in beeld: De Spaanse griep en het coronavirus d.d.2020, 
 

 

   

  


