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Dit gesprek is onderdeel van een serie gesprekken om de geleerde lessen op te 
halen voor de herijking van de routekaart en een volgende fase in de aanpak van 
de coronacrisis.  
 
In het gesprek stonden onderstaande vragen centraal: 

• Welke elementen in het huidige Covid-19 beleid voor testen en traceren 
willen we behouden voor de volgende fase? En waarom? 

• Welke elementen in het huidige Covid-19 beleid voor testen en traceren 
willen we niet behouden of anders aanpakken voor de volgende fase? En 
waarom? 

• Welke elementen hebben we extra nodig? 
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Welke elementen in het huidige Covid-19 beleid voor testen en traceren 
willen we behouden voor de volgende fase? En waarom? 

Er moet een bepaalde basisinfrastructuur voor het testen, traceren en onderzoek 
blijven bestaan. Dit geeft zicht op clusters, superspreadevents en nieuwe 
varianten. Ook bij lage besmettingscijfers is het belangrijk dat deze infrastructuur 
er is en schaalbaar blijft om zodoende snel op veranderingen in de situatie te 
kunnen reageren. 

De experts zijn het er over eens dat testen op zichzelf geen strategie is. De 
overheid dient duidelijke doelstellingen te formuleren, dit bepaalt vervolgens de 
teststrategie. Sturen op de capaciteit van ziekenhuizen en IC’s vereist een andere 
teststrategie dan sturen op het aantal besmettingen, een aantal experts 
benadrukte dat de laatste optie naar Duits voorbeeld de voorkeur heeft voor het 
vermijden van voortdurende hoge druk op de zorg. Maak hierin een duidelijke 
keuze en handel overeenkomstig.  

Een expert benadrukt dat het testbeleid wel proportioneel moet zijn. De energie, 
menskracht en middelen moeten voldoende gezondheidswinst opleveren. Er komt 
een moment dat het algemeen en grootschalig testen los moet worden gelaten. 
Uitzondering hierop is de zorgsector waar een strenger en laagdrempeliger 
testbeleid moet zijn, in het respiratoire seizoen naast Covidtesten ook gericht op 
influenza en RS virus voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Andere experts 
benoemen dat het testen van (gevaccineerd) personeel en patiënten in de 
ziekenhuizen zicht biedt op de verspreiding van (nieuwe) varianten van het virus. 
Het nadeel van alleen deze gegevens gebruiken is dat je niet ziet wat er in de rest 
van de samenleving gebeurt. Veel informatie kan worden gehaald uit de 
testgegevens vanuit de 2e lijnszorg. Hier moet ook de publieke gezondheidszorg, 
eerstelijnszorg en de VVT-sector aan worden toegevoegd.  
 
Investeren in vroegdetectie wordt genoemd als belangrijk punt. Hierdoor kan je 
vroeg reageren op stijgende besmettingen en relatief lichte maatregelen inzetten. 
Bij een stijging van de ziekenhuisopnames ben je vaak te laat. Het testen is dan 
ook een belangrijk element in het streven naar zo laag mogelijk houden van de 
besmettingen.  
 

Welke elementen in het huidige Covid-19 beleid voor testen en traceren 
willen we niet behouden of anders aanpakken voor de volgende fase? En 
waarom? 

Op dit moment hebben de GGD’en een grote rol in het testen, het is echter geen 
kerntaak van de GGD’en. Je moet je afvragen of de GGD’en hier niet in ontlast 
moeten worden en of deze taak op termijn niet moet worden ondergebracht bij de 
zorg. Eén expert geeft aan dat ze bij zijn ziekenhuis daar goede ervaringen mee 
hebben. Van belang hierbij is een goede regionale samenwerking met GGD en 
testlaboratoria, wat ook de data uitwisseling tussen GGDs en diagnostiek zal 
bevorderen (bijvoorbeeld effectieve BCO). 
 
Men is het over eens dat met het testen door de GGD’en er op dit moment een 
goedwerkend systeem staat dat voorlopig de meest logische structuur biedt en in 
stand moet worden gehouden. Voor de toekomst is het de vraag of de GGD deze 
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structuur overeind moet houden, ook in de situatie dat er niet meer grootschalig 
hoeft te worden getest. Hier moet over worden nagedacht. De GGD zou 
bijvoorbeeld bij uitbraken en op specifieke locaties inzetbaar kunnen zijn. 
 
Meerdere experts benadrukken het belang van schaalbaarheid, afschalen wanneer 
mogelijk en opschalen wanneer nodig, door gestructureerder te werken en vooraf 
duidelijkheid te bieden wanneer welke scenario’s van kracht zijn en welke 
maatregelen dan gelden. Er bestaat veel onzekerheid over de ontwikkeling van het 
virus, de gevolgen van terugkomende vakantiegangers, start van de scholen etc. 
Als er objectieve indicatoren zijn waardoor duidelijk is bij welke cijfers welke 
maatregelen gelden nemen de voorspelbaarheid en het draagvlak toe.  
 
De aanwezige experts zijn voorstander van het versterken van regionale 
samenwerking. Ten aanzien van het nemen van regionale maatregelen worden 
knelpunten gezien. In het veiligheidsberaad is nu onvoldoende medische expertise 
aanwezig. Er zijn geen regionale OMT’s. Ook moet gewaakt worden voor een 
lappendeken van maatregelen die elkaar mogelijk tegenwerken. Anderzijds moet 
voorkomen worden dat bijvoorbeeld Groningen moet lijden onder een groot aantal 
besmettingen in Limburg of (plattelands)regio’s onder (universiteits)steden. 
 
Meerdere experts stellen voor om de regionale netwerken infectiepreventie en 
antibioticaresistentie hier een rol in te geven. Deze netwerken zijn in iedere regio 
aanwezig en beschikken over de juiste kennis en kunde. Dit wordt ondersteund 
door de overige aanwezigen, in Groningen is men hier al mee begonnen. 
 
De aanwezigen maken een onderscheid tussen regionale maatregelen en regionale 
monitoring. De vraag is of Nederland niet te klein is om op regionaal niveau 
maatregelen te nemen. Ten aanzien van regionale monitoring is men het er over 
eens dat er sneller geschakeld moet worden tussen regio’s en meer kennis met 
elkaar gedeeld moet worden. Een voorbeeld waar verbetering mogelijk is, is bij de 
kiemsurveillance. Experts benoemen dat het voor regionale GGD’en soms moeilijk 
is om voldoende monsters te krijgen van de (deels buitenlandse) hoogvolumelabs. 
Indien GGD’en hier tegenaan lopen kan contact worden opgenomen met de Dienst 
Testen van VWS. 
 
Welke elementen hebben we extra nodig? 
Experts zijn het er over eens dat het belangrijkste uitgangspunt voor het najaar 
een zo laag mogelijk aantal besmettingen is, dit vereist een andere strategie. Met 
de start van het influenzaseizoen zal het aantal besmettingen van COVID en 
influenza toenemen en neemt de kans op overbelasting van de zorg toe. 
 
Duidelijke communicatie is en blijft belangrijk over wanneer je je moet laten 
testen, met welk type test (zelftest of bij de GGD) en waarom je je moet laten 
testen, ook wanneer je al gevaccineerd bent. Je moet hierbij ook duidelijk zijn 
over de consequenties van een positieve test. Knelpunt hierbij is dat er alleen 
draagvlak zal zijn voor het laten testen wanneer niet een groot deel van Nederland 
hierdoor in isolatie of quarantaine moet vanwege een hoog aantal besmettingen 
(zoals de ‘pingdemic’ in het VK). Hoe stimuleer je bijvoorbeeld het testen bij 
studenten als de consequentie is dat zij geen fysiek onderwijs mogen volgen als ze 
positief getest worden? 
 
Communicatie blijft ook in het najaar nodig om uit te leggen waarom testen en 
maatregelen nodig zijn. Mensen denken dat door het vaccineren alle maatregelen 
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kunnen worden vergeten, maar dat is niet zo. Ook het blijven stimuleren van je 
laten testen bij klachten is essentieel. Hoe zorg je ervoor dat mensen met een 
snotneus in de herfst zich blijven laten testen, ook al heb je al 10 keer een 
negatieve test gehad? 
 
Meerdere keren is benoemd dat de GGD de afgelopen jaren is uitgekleed in haar 
kerntaak en wordt het belang benadrukt van het versterken van de (financiële) 
situatie van de GGD’en. GGD’en gaan nu afschalen en hebben moeite mensen te 
behouden, dit kan een probleem worden wanneer het weer nodig is om op te 
schalen. De COVID-crisis biedt ook een kans om in het systeem van publieke 
gezondheid te investeren. 
 
Er is specifiek ingegaan op de situatie van studenten. Hierbij is gerichte 
communicatie en laagdrempeligheid nog belangrijker. Er worden grote verschillen 
gezien in testbereidheid. De testbereidheid voor onderwijs is laag in het HBO en 
WO. Voor sociale activiteiten is deze echter groot, hier is ook veel onderlinge 
sociale controle op. In het MBO ziet men nog minder test- en vaccinatiebereidheid. 
Een gerichte aanpak en het aanbieden van testen en vaccinatie op locatie is voor 
deze doelgroep een goede aanpak. 
 
Zelftesten 
De experts wordt gevraagd hoe zij tegenover zelftesten staan. Zij geven aan dat 
mensen moeite hebben te begrijpen wanneer zij welke soort test moeten 
gebruiken, gerichte communicatie hierover is van belang. Testen moet 
laagdrempelig, gratis en fysiek dichtbij zijn. Anders zullen mensen zich minder 
laten testen.  
 
De deltavariant wordt goed opgepikt door zelftesten, je moet echter blijven 
stimuleren dat mensen zich bij een positief zelftest ook bij de GGD laten testen. 
Als mensen dit niet doen verlies je het zicht op de verspreiding. Anderzijds ziet 
men wel een groep die zich nooit eerder bij de GGD heeft laten testen, maar zich 
wel met zelftesten test. In die zin is het beter dat mensen zich met zelftesten 
testen dan helemaal niet. 
 
Afsluiting 
Aan de experts wordt gevraagd wat zij nog willen meegeven. 

- Bepalen wanneer we in welke fase van de pandemie zitten. Hier moeten 
duidelijke criteria voor komen en moeten we op gaan modeleren. Hierbij 
de mogelijkheid houden om op- en af te schalen en bij welke indicatoren 
dit gedaan moet worden. 

- Goed om dergelijke gesprekken met verschillende disciplines frequenter te 
voeren en daarbij dieper in te gaan op concrete thema’s en vraagstukken. 

- Lokale teams, kennis en infrastructuur, bijvoorbeeld vaccinatie en test-
bussen zijn aanwezig, gebruik deze. Ook is met de fieldlabs unieke kennis 
opgebouwd die, op een juiste manier, meer moet worden ingezet. Leer 
van de goede voorbeelden uit de landen om ons heen. 

- Erken dat er regionale variatie in Nederland is, bijvoorbeeld de 
dichtbevolkte randstad versus regio’s met meer ruimte. 
 

 
 
 


