
PANDEMIEËN VÓÓR COVID 19 

 

Voordat de wereld kennismaakte met COVID 19 hadden vele andere pandemieën en epidemieën in 
de wereld huisgehouden. De meeste pandemieën in de 20ste en 21ste eeuw, zijn ofwel door een 
griepvirus of een coronavirus veroorzaakt. Ze hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van 
de mens door de eeuwen heen:  

• The Varkensgriep (2009-2010). Deze werd veroorzaakt door het griepvirus A –H1N1 en 
subtypes. Het leek relatief mild, aangezien de meeste geïnfecteerde mensen niet in het 
ziekenhuis hoefden te worden opgenomen. Niettemin meldde de Wereld Gezondheid 
Organisatie (WHO) aan het eind van de pandemie in 2010 ongeveer 18.500 bevestigde 
sterfgevallen en in 2013 werd met behulp van statistische modellen die de sterfte gegevens 
uit meerdere landen in beeld bracht, de schatting aangescherpt. Ze berekenden dat tussen 
1 April en 31 december 2009 het virus tussen 123.000 en 203.000 mensen wereldwijd had 
gedood. 

• Acute en Ernstige Longontsteking (SARS) (2002-2003). Het SARS-CoV virus, infecteerde 
mensen voor het eerst in de provincie Guangdong in Zuid-China in 2002. Het verspreidde 
zich naar tenminste 26 landen en besmette meer dan 8.000 mensen. De sterfte werd in 
vergelijking met andere pandemieën als redelijk mild bestempeld (in totaal 774 doden). Tot 
de symptomen behoren griepachtige verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn, diarree en rillen. 
Zelfs op het hoogtepunt van de pandemie, in 2003, was het risico van overdracht laag. 

• HIV/Aids (1981 - heden). Het werd voor het eerst gemeld in 1981 en word veroorzaakt door 
het Human Immune deficiency Virus (HIV, uitval van menselijke immuniteit) dat de cellen 
aanvalt die het lichaam helpen om infecties te bestrijden. Als het behandeld wordt, kan het 
leiden tot de ziekte AIDS. Per jaar sterven ongeveer 1 miljoen mensen aan AIDS. Volgens de 
WHO, die de liever ziekte aanduidt als een globale epidemie in plaats van een pandemie, is 
de totale sterfte 32 miljoen mensen. 

• Aziatische Griep (1956-1958). Het eerste geval van de Aziatische griep werd vastgesteld in 
China in 1956. De oorzaak is griepvirus A – subtype H2N2. Onderzoeken leken er op te wijzen 
dat deze pandemie veroorzaakt werd door varianten van vogelgriep en menselijke 
griepvirussen. De symptomen, waaronder zwakte in de benen, rillingen, een zere keel, 
loopneus en kuchen, verschenen snel na blootstelling aan het virus. Er waren twee golven 
van deze uitbraak, maar de verspreiding van de infectie nam af na de ontwikkeling van een 
vaccin in augustus 1957. Het aantal overledenen in minstens 1.1 miljoen. 

• Spaanse Griep (1918-1919). Deze ziekte werd veroorzaakt door het griepvirus H1N1- 
ontstaan onder vogels. De eerste gevallen van dit virus werden vastgesteld in de lente van 
1918 onder soldiaten uit de VS die in WOI hadden gevochten. Het verspreide zich wereldwijd 
en besmette tenminste een derde van de wereldbevolking. Hoewel het sterftecijfer niet 
bekend is, lopen schattingen uiteen van 50 miljoen tot 100 miljoen: de dodelijkste pandemie 
sinds Pest.  In de VS, werd het de Spaanse griep genoemd, hoewel onderzoekers er niet in 
zijn geslaagd de geografische oorsprong van de ziekte vast te stellen. De ziekte kwam echter 
veel voor in Spanje, terwijl het land in niet WOI heeft meegevochten en daardoor niet maken 
met uitval van de nieuwsverspreiding, waardoor wellicht het valse beeld is ontstaan dat dat 
de ziekte daar vandaan kwam. Sterfte: ca. 20-100 miljoen. 



• Cholera. Gedurende de laatste 2 eeuwen heeft cholera diverse malen de status van een 
pandemie bereikt. Volgens WHO zijn er 7 cholera epidemieën geweest. De derde (van 1852) 
had de grootste wereldwijde gevolgen. Honderdduizenden mensen overleden. Het ontstond 
in India en verspreidde zich naar de rest van Azië en delen van Europa, Noord Amerika en 
Afrika. Cholera wordt veroorzaakt door het eten van voedsel of het drinken van water dat 
de bacterie Vibrio cholera bevat. Het kan resulteren in acute diarree waaraan men zonder 
behandeling binnen enkele uren kan overlijden. Volgens de WHO zijn er jaarlijks nog steeds 
tussen 1,3 en 4 miljoen gevallen van cholera, met 21.000 tot 143.000 doden tot gevolg.  

• Aziatische Griep (1889-1890). Dit werd veroorzaakt door het griepvirus A subtype H3N8, het 
wordt gezien als de laatste pandemie van de 19e eeuw. Het staat bekend als de “Aziatische 
Griep”,. Waarschijnlijk omdat het begon in het centraal Aziatisch gebied van het Russische 
Rijk.  De pandemie verspreidde zich snel, geholpen door de moderne vormen van transport, 
zoals spoorwegen en trans Atlantisch vervoer per schip. Binnen 4 maanden was deze griep 
de hele planeet over gereisd.  Sterfte: minstens 1 miljoen. 

• De Zwarte Door (de Pest) (1346-1353). Veroorzaakt door de Builenpest, hield de Zwarte 
Dood huis in Europa, Afrika en Azië, waarbij tussen de 75 miljoen en 200 miljoen mensen het 
leven lieten: de dodelijkste uitbraak van een ziekte die de mensheid gekend heeft. 


