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Betreft Expertgesprek Lessons Learned over testen en traceren 

Vergaderdatum en -tijd 10 februari 2021 10:30 

Vergaderplaats WebEx 

Aanwezig Hugo de Jonge (MVWS), Patricia Bruijning (Kinderarts, epidemioloog 

UUMC), Tom Middendorp (CEO PPS-project Landelijke opschaling 

sneltestcapaciteit), Bert Niesters (hoogleraar medische microbiologie 

UMC Groningen), Mariken van der Lubben (directeur 

Streeklaboratorium GGD Amsterdam), Erik Gerritsen (SG VWS), 

Reinier Koppelaar (MT-lid PDC-19), Mark Frequin (Directeur Dienst 

Testen), Dinh-Vu Nguyen (team Lessons Learned), Edith Scholten 

(team Lessons Learned). 
Afwezig  
Kopie aan  
  
  

Preventieve testen 
Sneltesten zijn heel goed in te zetten als preventieve testen. Je moet de aanpak 
van het testen dan anders benaderen dan de huidige medisch diagnostische 
testen.  
 
Preventieve testen moeten snel, simpel en goedkoop zijn om als preventieve test 
te kunnen werken. 
 
Je moet heel snel (binnen een paar weken) een infrastructuur voor sneltesten 
opzetten om voorbereid te zijn op de derde golf.  
Preventieve testen kunnen door werkgevers en onderwijsinstellingen worden 
ingezet, zodat werknemers veilig kunnen doorwerken en studenten onderwijs 
kunnen volgen. 
 
Bouw incentives in om te zorgen dat mensen zich willen laten testen. 
 
De monitoring van zelftesten hoeft niet door medisch geschoold personeel te 
gebeuren. Een preventiemedewerker van een school of bedrijf kan met een 
betrekkelijk korte cursus toezicht houden op het testen binnen zijn instelling.  
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Het massaal testen met sneltesten levert veel winst op, ondanks de iets grotere 
mate van vals negatieve tests. Door regelmatige herhaling ondervang je dat 
nadeel. 
 
Het vereist een goede campagne om te zorgen dat mensen zichzelf steeds weer 
opnieuw laten testen. 
 
Registreer bij sneltesten alleen de positieve tests.  
 
Vertalen van beleid naar praktijk en vice versa 
Er is meer tijd nodig om nieuwe maatregelen bij (de vaak toch al overbelastte) 
instellingen en professionals te kunnen inregelen. Liefst gaan maatregelen daarom 
ook niet in op maandag. 
  
Er is te veel afstand tussen het centrale beleid en de decentrale uitvoering door 
professionals. Er is een tussenlaag nodig om een goede vertaalslag te maken voor 
de praktische uitvoering van beleid. 
 
Betrek bij Kamerbrieven ook de praktische bottom up ervaringen. Nieuwe 
maatregelen worden dan makkelijker te implementeren. 
 
Kennis  
We hebben in Nederland door het RIVM en het OMT veel kennis en informatie snel 
beschikbaar. Koester dat. 
 
In andere landen zoals Duitsland is veel kennis en informatie over nieuwe testen 
bijvoorbeeld, daar zouden we meer gebruik van moeten maken. 
 
Er is op een goede manier geleerd van de PPS opgezet in Amsterdam. Maak 
gebruik van expertise en kennis in bestaande structuur van de GGD. In de PPS 
werd meer van de zijkant gesteund in opschaling.  
 
Het is niet nodig om het sneltesten eerst uit te proberen. We weten voldoende om 
te kunnen starten. 
 
Houd de geleerde lessen uit deze crisis vast voor een volgende crisis.  
 
Regels en wetgeving 
Door de liability kwestie uit de WGBO te halen, en de sneltesten  als 
zelfhulpmiddelen te beschouwen, haal je huidige drempels voor het breed inzetten 
van sneltesten weg. 
 
Maak de regels (LCI-richtlijn bijvoorbeeld) voor testen eenvoudiger en stel minder 
eisen, zodat bedrijven en scholen makkelijker zelf aan de slag kunnen met 
sneltesten. 
 
Overig  
Alle maatregelen nu zijn gericht op het voorkomen van risico’s. We moeten leren 
omgaan met risico’s en daarnaar handelen. Door deze omslag te maken kun je tot 
nieuwe oplossingen komen.  
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Het decentrale stelsel van Nederland kan lastig zijn in een crisissituatie. Denk 
daarom nu na over mogelijkheden van opschalen indien zich een nieuwe crisis zich 
voordoet.  
 
Innovatie heeft afgelopen jaar een impuls gekregen. Mooi hoe dat door alle 
partijen wordt omarmd.  
 
Goede accreditatie voor commerciële sneltesten is van belang om te voorkomen 
dat er te veel slechte testen op de markt komen.  


