
Sectorale aanpak 
 
 

Sectoren bereiden zich goed 
voor met behulp van sector -
plannen 
 
Sectoren denken actief mee aan 
preventieve maatregelen en maat -
regelen voor als het virus weer oplaait, 
mede gebaseerd op ervaring van de 
afgelopen twee jaar. Dit draagt bij aan 
de voorspelbaarheid, de effectiviteit en 
het draagvlak van het beleid. 

Besluitvorming en  
brede advisering  

 
We maken helder hoe besluit -
vorming tot stand komt en hoe 
het kabinet zich laat adviseren.  
 
Als blijkt dat er maatregelen getroffen 
of aangepast moeten worden, zullen 
het Maatschappelijk Impact Team (MIT) 
en het Outbreak Management Team 
(OMT) parallel om advies worden 
gevraagd. De uitgewerkte sector -
plannen staan, mits deze voldoende 
solide zijn, aan de basis van het 
maatregelenvoorstel. Alleen bij 
zwaarwegende redenen zal worden 
afgeweken van de sectorplannen. 

Inzet van de overheid  
 
 

We zorgen dat capaciteit voor 
vaccineren, testen, medicatie  
en zorg snel kan worden opge -
schaald.  
 
Zo zijn we voorbereid op:  
• Waar mogelijk vergroten van de 

beschikbaarheid van zorgprofes -
sionals en flexibele opschaling en 
optimalisatie van de zorgcapaciteit.  

• Vaccinatiecampagne gehele 
bevolking: voor mensen met een 
kwetsbare gezondheid, met de 
mogelijkheid op te schalen naar de 
gehele bevolking (maximum van 1,5 
miljoen vaccinaties wekelijks).  

• Mogelijkheid om de capaciteit voor 
testen en bron- en contactonderzoek 
grootschalig en landelijk op te 
schalen.  

• Blijvend ter beschikking stellen van 
zelftesten aan bepaalde doelgroepen. 

Langetermijnaanpak COVID-19 

Communicatie en gedrag 
 
 

We blijven actief communiceren 
over het verloop van het virus en 
het belang van het naleven van 
basisadviezen. Communicatie 
beweegt mee met het verloop 
van het virus.  
 
Hierbij besteden we nadrukkelijk 
aandacht aan moeilijker te bereiken 
doelgroepen en mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Gedrag is een 
zeer belangrijke succesfactor voor het 
beperken van het aantal besmettingen, 
daarom passen we gedragsinzichten 
toe waar mogelijk. 
 

Zicht op de epidemie 
 

 
We zorgen voor grondige 
monitoring en duiding van het 
virus om snel in te kunnen 
grijpen indien nodig.  
 
We houden een groot aantal zaken  
in de gaten om zo veel mogelijk 
informatie tot onze beschikking te 
hebben over de ontwikkelingen van  
het virus.  
 
Voorbeelden zijn:  
• Rioolwatersurveillance  
• De infectieradar  
• Het monitoren van de druk op zorg 

Nederland is open  
         en dat willen we zo houden.

Corona is nog niet weg, het virus kan weer opleven. Om daar goed op voorbereid te zijn, heeft het 
kabinet een strategie gemaakt voor de langere termijn. Deze strategie streeft twee doelen na:  
1. Nederland open houden met zo min mogelijk sociale en economische schade;  
2. De zorg voor iedereen toegankelijk houden.   
Voor het realiseren van deze doelstellingen is inzet van iedereen nodig. Het openhouden van de samenleving vraagt immers 
om een integrale en preventieve aanpak en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zo houden we de samenleving 
zoveel mogelijk open en de zorg toegankelijk, ook als het virus weer opleeft.  

 
Voorspelbaarheid mogelijke opleving van het virus   
De ontwikkeling van het virus kent veel onzekerheden, waarbij de situatie snel kan veranderen. De overheid anticipeert op 
onzekerheden door te werken met verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het virus en voorbereidingen te treffen op 
basis van de ervaringen van de afgelopen periode.  

 
Daarvoor zetten we in op:


