
gemaciKt op de coronaregels. Op
lichtende pictogrammen herinne
ren je eraan afstand te bewaren, 
een mondmasker op te zetten, de 
juiste looprichting te volgen en 
met maximum twee de lift te ge
bruiken. "De meeste bedrijven in
formeren hun personeel over de 

. regels met stickers en A4'tjes aan 
muren en deuren", zeggen Fenne 

Hebben de lockdown en de onze
kere periode die daarop volgde 
een nhiuwe babyboom in de hand 
gewerkt? De meningen daarover 
zijn (voorlopig nog) ver-
deeld. "Toch bereiden we ons 
voor op een nieuwe generatie co
roniols", zegt Cedric Rodriguez, 
salesmanager van babyproducten• 
bedrijf Childhome. 

"De lockdown heeft absoluut 
geen invloed gehad op het aantal 
zwangerschappen", beweert dok
ter Johan Van Wiemeersch, ook 

. voorzitter van de Vlaamse Vereni-
ging voor Gynaecologie, resoluut. 
"Daarover spraken we dinsdag 
nog op onze raad van.hestuur. We 
hadden ook niet anders ver
wacht." 
Maar collega-gynaecoloog Firas 

Cha'ban, die zowel in het Ant
werpse ziekenhuis Sint-Vincenti
us werkt als een priveprak'tijk 
heeft, nuanceert die stelling. "De 
lockdown is midden maart begon
nen. Als je gaat rekenen, dan zou
den we een stijging van het aantal 
bevallingen mogen verwachten 
rond december en januari. Dat is 
inderdaad niet het geval. De toe
name doet zich iets later voor. 
Vooral in maart en april verwach-

regels sneller warden genegeerd. 
Sign That Work laat met behulp 
van videoprojecties en 'ed-profiel
spotjes subtiele anir11 :s oplich
ten, waardoor die regels dynami
scher en duidelijker warden ge
communiceerd. Met deze 
toepassing kunnen de regels via 
wifi ook zeer snel warden aange
past als dat nodig is." 

bruikers via gelu1d- en tnts1gnaten 
waarschuwt als social distancing 
niet wordt gerespecteerd. "Van 
Lopos SafeDistance hebben we in
tussen duize.nd stuks verkocht aan 
een honderdtal bedrijven", zegt 
Jem Rossey, CEO van Lopos. "Het 
toestel is een klein, draagbaar ap
paraat dat in realtime de afstand 
meet tot aan andere sensoren. Zo-

teerd, geeft net toestet een getu1□-
en trilsignaal en kan er ook een 
led[ir"'•je gaan branden om te ver
witt..._ .1 dat er meer afstand nodig 
is." 
"De ultrawidetechnologie zorgt 

voor erg nauwkeurige metingen. 
Beter dan met bluetooth, zonder 
locatie- of persoonsgegevens bij 
te houden." 

Zorgt corona voor een BABYBOOM?

"Overvolle agenda Voor 
bevallingen in maart" 

ten we opvallend meer bevallin
gen", zegt Cha'ban. "Niet alleen ik 
merk dat, ook de agenda van mijn 
collega in het ziekenhuis zit over
vol met mensen die uitgerekend 
zijn voor maart." 
Cha'ban spreekt van een "ge

mengd effect'' van de coronacrisis. 
"Je hebt koppels die uit elkaar 

veranderingen in het geboortecij
fer omwille van corona te kunnen 
staven. "Maar het is zeker en vast 
iets om in het oog te houden", zegt 
woordvoerster Sofie De Beule. 
"De komende maanden zullen we 
hier meer duidelijkheid over kun
nen: scheppen." 

gaan, maar ook heel wat koppels 'Coronials' 
die dichter tot elkaar komen. Er- De onduidelijkheid over een po
gens is het paradoxaal. Je zou ver- tentiele babyboom staat sommige 
wachten dat corona veel onzeker- babyspeciaalzaken echter niet in 
heid veroorzaakt en dat dit niet . de weg om te anticiperen op een 
het goede klimaat is om aan kin- mogelijke stijging in het aantal be
deren te beginnen. Maar de primi- vallingen. "We bereiden ons voor 
tieve Justen en waarden om kinde- op een nieuwe generatie coroni
ren op de wereld te zetten, prime- als", zegt Cedric Rodriguez van 
ren boven de angst en de het Kontichse babyproductenbe
onzekerheid. Dat is iets wat je drijf Childhome. "We exporteren 
vaak ziet." onze producten naar zestig landen 
Kind en Gezin beschikt nog niet en merken <lat de verkoop in stij

over harde cijfers om mogelijke gende lijn zit, ook in ons land. We 

leveren aan babyspeciaalzaken en 
stellen vast dat onze klanten anti
ciperen door meer stoc�aan te ne
men dan vorige jaren. Op onze· 
beurt zullen wij dus ook zien dat 
we voldoende in voorraad heb
ben. Daar investeren we nu in." 
Jan Van Elst, zaakvoerder van ba

byzaak June and Julian in Lier, 
pakt het iets voorzichtiger aan. 
"We hopen er alleszins op dat 
mensen zich stevig verveeld heb
ben de afgelopen maanden", lacht 
hij. "Dat zou alleen maar goed zijn 
voor ons. Ik merkte ook wel dat 
onze website meer bezoekers trok 
tijdens delockdown dan voordien, 
al hebben we niet meer omzet ge
draaid. Dat kan wijzen op mensen 
met een gezonde interesse in onze 
spullen." En dus bereidt ook hij 
zich voor op een eventuele stijging 
in het aantal bevallingen. "We 

"t:r zijn twee types thermische scan
ners: de goedkope Chinese, die niet 
correct meten, en de tjuurdere Ame
rikaanse toepassingen die wel be
trouwbaar zijn",, zegt Gregory Buyta
ert van Blue Moon, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in technische en 
audiovisuele ond�rsteuning van eve
nementen. "In deze coronatijden is 
het voor ons belangrijk dat evene-

bouwen nu een showroom 
· uit in Herentals zodat

mensen uit die regio die
bij ons hun geboorte
lijst willen leggen, on
ze spullen in her echt
kunnen ontdekken.
We hopen dus op een
babyboom. Maar har
de bewijzen hebben
we niet."

Online shoppen
Bij De Gele Flamingo, een

online babyspeciaalzaak uit
Brasschaat, stellen ze dan weer
vast dat er veel geboortelijsten zijn
bijgekomen. "Maar is dat omdat er
meer mensen zwanger zijn of om,
dat mensen het online shoppen
hebben ontdekt? Dar weten we
niet'', zegt Annelies Verhoeven.
Eenzelfde verhaal bij Dreambaby
van Colruyt Group. "We zagen en

· zien een stijging in de besteliingen
via onze webshop, maar kunnen
niet zeggen of dit komt doordat er
effectief meer zwangerschappen
zijn ten opzichte. van pre-corona",
zegt woordvoerster Hanne Poppe.
"Daarvoor is het nog te vroeg."

ELIEN VAN WYNSBERGHE 


