
Wat als we stappen terug 
moeten zetten?

Catshuis 10 mei 2020

Dep. VERTROUWELIJK 1



Hoe houden we zicht?

Monitoren op:
• Een acceptabele belastbaarheid van de zorg
• Het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving
• Zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus
• Gebruik openbare ruimte, knelpunten handhaving en belasting 

mobiliteit (uit te splitsen in OV en wegverkeer)
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Wanneer overwegen we stap terug?

• Belasting zorg (Pyramide):
• Als R0 [X dagen] boven de 1 is [landelijk / regionaal > afhankelijk bron- en contactonderzoek]
• Als ziekenhuisopnames toenemen met [ca X per dag / X per week]
• Als IC bezetting oploopt boven 700+X
• Sterftecijfer (hoge betrouwbaarheid)

• Aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt X procent toe [introduceren een R0 in 
verpleeghuiszorg?] ten opzichte van peildatum X (geen absolute aantallen!)

• Als [te hoge druk] op openbare ruimte (geen anderhalve meter), knelpunten in 
handhaving en/of mobiliteit (indicator aantal incidenten) > signaal ligt nog voor de R0

• Als we terug zijn in containmentfase (COVID-19 patiënten herleidbaar middels testen en 
bron- en contactopsporing): 

• meer dan vijf nieuwe patiënten per dag [gedurende enkele weken]
• gedurende [enkele weken] meerdere besmettingen die niet te herleiden zijn tot eerdere patiënten
• onvoldoende (zorg)capaciteit.
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Hoe zetten we stap terug?

• Zoveel mogelijk maatwerk in selectie maatregelen o.b.v. inzicht uit modellering, 
surveillance, bron- en contactonderzoek, monitoring openbare ruimte en mobiliteit 

• Per maatregel afwegen (mogelijk is ‘haard’ terug te leiden tot 1 sector/activiteit)
• Lokaal waar mogelijk (mogelijk is ‘haard’ terug te leiden tot 1 gemeente/regio)

• Indien maatwerk niet (meer) mogelijk is, opschalen in omgekeerde volgorde routekaart
• Eerst daar waar triage en/of anderhalve meter niet mogelijk is
• Activiteiten met grote groepen eerst, daarna activiteiten met kleinere groepen, daarna individueel
• Activiteiten met (boven)regionale impact eerst, daarna activiteiten met lokale impact
• Recreatie eerst, dan welzijn 

• Besluitvorming op basis van afwegingskader 
• Zolang crisisorganisatie van kracht is: in crisisorganisatie met afwegingskader volgende slide 
• Daarna overgang naar MCC-19 en programma anderhalvemetersamenleving
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Afwegingskader
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