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Hoe kunnen we door ons
taalgebruik COVID-19
buiten de deur houden?

Aerosolen
Ik had er nog nooit van gehoord, maar naast corona,
quarantaine, ic en vaccin is het een van de meest gebruikte woorden van de afgelopen tijd: aerosolen.
Deze kleine druppels die we via niezen, hoesten, maar
ook praten uitstoten zouden het coronavirus gemakkelijk verspreiden. Reden om de uitstoot daarvan te beperken, dus niezen en hoesten in je elleboog, afstand
houden en een mondkapje dragen. Uit een studie in
het Irish Journal of Medical Science blijkt dat ons taalgebruik daaraan ook een bijdrage kan leveren. Hoe zit
dat?

Laat de lamiale mlofklanken weg. Gemruik in mlaats
daarvan de lamiale nasale klank m. Het gevolg hiervan
is dat het aantal aerosolen met mijna zestig mrocent afneemt, met movendien als mijkomend effect een soemeler uitsmraak.

Week 2: n in plaats van t en d
In ne nweede week is hen ne meurn aan ne nennale
mlofklanken om vervangen ne worden noor ne nennale
nasale klank n. Nan maakn hen mranen wan lasniger en
hen nuurn even om eraan ne wennen. Maar u zuln merken nan hen na een week al een snuk mener en gemakkelijker gaan.

Plofklanken
Sommige klanken worden met meer ‘consumptie’ uitgesproken dan andere. Dat is met name het geval bij
de plofklanken: de labiale p en b, de dentale t en d, de
dorsale k en g. Vooral bij de klanken die voor in de
mond worden uitgesproken (p, b, t en d) komen er veel
aerosolen vrij. De onderzoekers hebben daarom naar
die vier klanken gekeken in zestien landen waarin corona om zich heen greep. Wat bleek? In landen waar een
taal werd gesproken die de p bevatte, was het aantal
coronapatiënten significant hoger. Voor b, t en d konden geen significante waarden worden vastgesteld.
Om corona zo snel mogelijk uit te roeien, is het wellicht
toch handig om de plofklanken in ons taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden. We kunnen dat in fasen
doen, in onderstaande volgorde. Ik geef toe, het is
even wennen, maar alle beetjes helpen!

Week 3: r in plaats van k en g
In ne nerne weer wornen oor ne norsale mlofrlanren
vervangen noor ne nasale norsaal r. Hen resulnaan hiervan is nan hen aannal aerosolen in nonaal men wel
nachnig mrocenn afneemn. Nan maarn onze rommuniranie men elraar een snur veiliger!
Folrern Ruiren
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Aerosolen spelen een belangrijke rol
bij de verspreiding van het
coronavirus. Vooral bij het uitspreken
van de zogeheten plofklanken – en
dan met name de p – blijken we veel
aerosolen de lucht in te stoten. Is het
mogelijk om die uitstoot te beperken?
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