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Waar het 
begon….?

Een vroege discussie over 

COVID-19 mortaliteitscijfers: 

waarom doen Oostaziatische

landen het beter? 

Land Mortaliteit (doden per 100K 
bevolking)

Belgie 87.32

Nederland 37.23

Japan 1.22

Maleisie 0.42

Taiwan 0.03

Singapore 0.48

Nieuw Zeeland 0.51



Waarom doen Oostaziatische landen het 
beter?

• Anders tellen? jongere bevolking? autoritaire overheden?…
• Neen, maar wellicht:

• Snellere reactie gebaseerd op vroegere ervaringen (SARS, MERS, H1N1, Swine Flu,…)
• Goed uitgewerkt draaiboek van opsporing, tracing and tracking, en vroege en reele isolatie
• Beschikbare en flexibele capaciteit in de zorgsector
• Gecoordineerde mobilisering van het ecosysteem
• Misschien een cultuur waar de groep primeert over het individu
• En in vele gevallen stonden er vrouwen aan het hoofd: Ardern, Tsai In-Wen, Koike, misschien

zelfs Carrie Lam. Hoe belangrijk is empathie?

Kwam dit gratis? Neen, er waren belangrijke investeringen in 
dit arsenaal van gereedschap

En er werd heel wat aandacht besteed aan hoe het evenwicht
te behouden tussen gezondheid en economische welvaart. 



Op kleine schaal is dit een ervaring die ons kan leren
hoe duurzaamheid met welvaart te combineren

• Ecosperity: een jaarlijkse conferentie in Singapore omtrent hoe duurzaamheid te
creeren en tegelijkertijd de welvaart van de natie te verhogen, georganiseerd door 
Temasek, een sovereign wealth fund:

• Why biodiversity loss is scarier than climate change
• What does Singapore's '30 by 30' food security goal mean for businesses?
• What is the environmental impact of food in Singapore? 
• Is decoupling economic growth from carbon emissions possible?
• 7 reasons why we should create Hope Spots, not hot spots
• Amid water scarcity and pollution, is there hope for the future of water?
• …

• Xi Jinping’s engagement in de VN om China ‘carbon neutral’ te maken voor 2060 
heeft hier heel veel weerklank gehad



Komt dit vanzelf? Zal dit middelen 
vragen?
• Enkel als we de welvaart kunnen behouden en zelfs verhogen zal er voldoende steun bij de bevolking

zijn

• Uiteraard zal dit investeringen, herscholingen, gedragsveranderingen, creatieve methodes in het 
heffen van belastingen, enz. vergen

• Maar het alternatief zal wellicht nog meer kosten:
• Investeringen in infrastructuur (dijken, stormweringen,…) om ons te beschermen tegen de 

gevolgen van het rijzende niveau van de zee (geschat op ongeveer EUR 65 Miljard voor
Singapore wat slechts lichtjes groter is dan het arrondissement Oudenaarde)

• Klimaatmigratie
• Nieuwe pandemieen

• Nu beginnen om ons nog wat tijd te geven
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