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Geboortegolf: spitsuur
in Friese ziekenhuizen
ROBERT JAN SPEERSTRA

LEEUWARDEN In Nederland lijkt
sprake van een geboortegolf als gevolg van de coronapandemie. Ook
de meeste Friese ziekenhuizen noteren veel meer bevallingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil het officieel nog geen
‘coronababyboom’ noemen. Maar
het heeft er alle schijn van. In de eerste zes maanden van dit jaar werden
in Nederland 86.200 kinderen geboren. In het eerste halfjaar van 2018,
2019 en 2020 waren dat er steeds
rond de 82.000.
Geboortegolf of niet, de beweging
is opvallend. Want meestal drukt
een crisis juist de bevallingscijfers.
Volgens het CBS kan de golf ook te
maken hebben met een inhaalslag:
twintigers die hun kinderwens iets
hebben uitgesteld, onder meer vanwege de onzekerheden rond corona.
Toen het aantal ontslagen en de financiële gevolgen voor de meesten
bleken mee te vallen, durfden jongeren weer verder vooruit te kijken.
In 2021 springen landelijk gezien
de maanden februari, maart en april
eruit. In Friesland is dit april. Al met
al is in onze provincie de afgelopen
maanden een flinke plus te zien.
Werden in maart 2020 nog 443 baby’s geboren, in maart 2021 waren
dit er 507, zo blijkt uit cijfers van het
CBS.
In april 2020 ging het om 486 kinderen, in april 2021 om 547. En in mei
2020 waren het er 452, terwijl dit jaar
in mei 508 kleintjes ter wereld kwamen. De stijging ligt steeds tussen de
12 en 14 procent.
De meeste Friese ziekenhuizen
hebben het ook nu nog erg druk.
,,Het is spitsuur momenteel’’, zegt
woordvoerder Ellen de Jong van Nij
Smellinghe in Drachten. ,,De afgelopen dagen waren heel hectisch.’’ De
stijging in de eerste helft van dit jaar
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Friese ziekenhuizen hebben het een stuk drukker met bevallingen. In het MCL kwam Freya Vanessa, dochter van Kevin en
Elianne Jagersma, ter wereld. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

is maar liefst 32 procent, rekent zij
voor. ,,In 2020 waren er bij ons tot en
met half juli 470 bevallingen, dit jaar
zijn het er in diezelfde periode 620.
Dat zijn er 150 meer!’’
Het is dan ook een levendige boel
op de afdeling, gaat De Jong verder.
,,Het was echt lastig om mijn collega’s daar te pakken te krijgen, zo
druk hebben zij het. Deze cijfers
kreeg ik letterlijk tussen het puffen
en het rennen door.’’ Wel maakt ze
de kanttekening dat er vorig jaar in

‘Deze cijfers kreeg
ik letterlijk tussen
het puffen en het
rennen door’
het begin van de eerste coronagolf
geen poliklinische bevallingen
plaatsvonden in Nij Smellinghe.
,,Dat vertekent dus enigszins. Maar

het is hoe dan ook heel erg druk nu,
zonder twijfel.’’
In Heerenveen klinkt eenzelfde
geluid. Het is daar vaak hollen of stilstaan, vertelt een medewerker, maar
nu dus vooral hollen. Ook in Leeuwarden is het (iets) drukker. In Sneek
willen ze nog niet van een babyboom spreken.
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NS plaatst camera’s
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om overlast in de treinen en stations beter te kunnen voorspellen en
veiligheidspersoneel in te zetten
waar dat het hardst nodig is.
Daarbij worden straks alle treinen
voorzien van camera’s.
NS heeft nu al de beschikking over
6500 camera’s op stations en 3500
in treinen om onveiligheid en overlast te registreren. Met de komst van
de nieuwe Intercity vanaf 2022 en later de uitstroom van oudere ‘cameraloze’ Intercity’s, komen er honder-

den apparaten bij, waarmee de vervoerder de dekking verder vergroot.
„Maar het systeem is nu nog niet
100 procent sluitend en daar willen
we uiteindelijk wel naartoe”, zegt
Eelco van Asch, lid van Raad van bestuur van NS. „Eigenlijk moet een
dader van geweld, bedreiging of welke overlast dan ook de gedachte hebben overal in de gaten gehouden te
worden op ons grondgebied.” Overigens neemt het aantal beveiligingscamera’s in Nederland snel toe, zo
blijkt uit cijfers van de politiedatabase Camera in Beeld. pagina 6
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