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1) Verdieping naar aanleiding van geschreven position papers 
 
De position papers waren opgebouwd aan de hand van twee hoofdvragen: 
- Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om precies weer zo te doen dit najaar 

om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? Welke elementen op 
het gebied van Testen en Traceren zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit 
te bouwen en waarom?  

- Wat zou u, met de kennis van nu, adviseren om – op het gebied van Testen en Traceren anders, 
of nieuw te doen – om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? En 
waarom?  
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De volgende rode draden van de position papers werden in het gesprek teruggekoppeld aan de 
experts:  
 
Lessons Learned: vasthouden 
 

 COVID tests zo laagdrempelig mogelijk blijven aanbieden 
 Verder opschalen van test- en BCO capaciteit inclusief de snelheid 
 Motivatie om te testen en/of mee te doen aan BCO blijven stimuleren o.a. door inzet van 

gedragswetenschappers 
 
 
Lessons Learned: anders of nieuw 
 

 Nog meer ondersteunen van mensen in zelfisolatie en quarantaine 
 Taak van grootschalig testen tevens elders beleggen dan alleen bij de GGD’en 
 Plan van aanpak maken voor versterking data-infrastructuur 
 Sneller en grootschaliger testen van mensen die in contact zijn geweest met iemand die 

besmet is (index-case), ook zonder dat zij klachten of symptomen hebben, en van mensen in  
hoog-risico settings (bv. slachterijen en nertsenfokkerijen) 

 Direct toegang tot testen wanneer mensen in contact zijn geweest met index-cases in plaats 
van alleen bij het optreden van klachten en symptomen 

 Frequent (wekelijks?) testen van personeel in zorg en andere contactberoepen 
 
 

A) Eventuele aanvulling op rode draden 
 
In gesprek met de experts rond de vraag of ze deze rode draden herkennen of er nog aanvullingen op 
hebben, kwamen de volgende aanscherpingen naar boven:  
 
Het ontbreekt volgens een deelnemer in Nederland aan een juridisch kader om mensen te 
verplichten om zich te laten testen, deel te nemen aan BCO en in quarantaine te gaan. Met een 
versterkt juridisch kader kan het urgentiebesef worden vergroot waardoor de vrijblijvendheid van 
het naleven van de coronamaatregelen vermindert. 
 
Een andere toevoeging betreft het creëren van mogelijkheden om met internationale samenwerking 
in te kunnen spelen op situaties waarbij we besmettingen zien ontstaan in de grensregio’s zoals nu in 
Bergen op Zoom en aan de Zeeuwse kust. 
 
Meer aandacht voor een duurzame opschaling van test- en BCO-capaciteit. Nu zien we dat er vooral 
op korte termijn veel mensen worden ingezet voor deze taak. Daarbij is onvoldoende extra capaciteit 
gereserveerd om deze mensen op langere termijn te kunnen vervangen. 
 
Voor wat betreft het testen zonder klachten is het volgens een expert goed om het onderscheid te 
maken tussen ‘presymptomatisch’ en ‘asymptomatisch’ testen. Het beleid voor wat betreft 
presymptomatisch testen is nu dat wanneer je een hoog risico contact hebt gehad met een index 
case (d.w.z. ofwel via het analoge BCO in categorie 2a of 2b zit of via de Coronamelder app een alert 
krijgt) dringend wordt geadviseerd om je acuut te laten testen ongeacht symptomen. En als de eerste 
test negatief is, en om vals negatief uit te sluiten, een tweede test na bepaald (bv. 4) aantal dagen. 
Het willekeurig testen van alle asymptomatische mensen (d.w.z. zonder klachten en zonder hoog-
risico contact indicatie) wordt een soort screening en dit wordt volgens de expert door geen van de 
experts geadviseerd wanneer je kijkt naar de inhoud van de position papers. 
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Een expert geeft aan dat het begrip gedragswetenschappelijk ruim moet worden geïnterpreteerd 
zodanig dat (gezondheids-)economische maatregelen daar ook in passen.    
 
Een goede aanvulling van de analyse is volgens een expert dat bij nieuwe maatregelen zoals 
bijvoorbeeld de teststraat op Schiphol in een vroeg stadium ook de expertise van de artsen 
infectieziektebestrijding bij de GGD’en wordt ingebracht in plaats van achteraf. Daarnaast zouden er 
meer opleidingsplaatsen moeten komen voor infectieziektebestrijding (arts Maatschappij & 
Gezondheid infectieziektebestrijding) want het opschalen van BCO vereist ook een uitbreiding van 
mensen die hiervoor zijn opgeleid. Op dit moment is er een tekort aan deze professionals. 
 
Het is naar de mening van een expert van belang dat de komende maanden het OMT, de 
begeleidingsadviescommissie en de Taskforces veelvuldiger gezamenlijk moeten overleggen en  
adviezen moeten synchroniseren en uitbrengen aan VWS zodat veel sneller de juiste maatregelen 
kunnen worden genomen. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de voorgenomen maatregel van de 
verplichte quarantaine. Dat deze maatregel niet werd overgenomen door de Tweede Kamer had 
mogelijk kunnen worden voorkomen wanneer eerder de expertise van o.a. de 
begeleidingscommissie en de taskforces direct was meegenomen. 
 
 

B) Verdieping op specifieke thema’s 
 
De experts zijn vervolgens verdiepingsvragen voorgelegd.  
 
Hier komen een aantal suggesties naar boven van de experts, waarin deels hun diverse expertise in 
doorklinkt. De adviezen bouwen op elkaar voort, en/of kunnen naast elkaar bestaan. We vatten ze 
hieronder samen.  
 
Thema/vraag 1:  
Hoe gaan we om met de verdere opschaling en aansturing van test- en BCO-capaciteit?  
 
Een expert geeft aan dat de opschaling van test- en BCO-capaciteit een enorme klus is waar de 
afgelopen tijd door veel mensen hard aan gewerkt is. Tegelijkertijd spreekt hij zijn zorg uit dat we bij 
de huidige toename van besmettingen moeten constateren dat de GGD’en van Rotterdam en 
Amsterdam het werk al niet meer aan kunnen. Dit is opmerkelijk omdat er al een tijd lang wordt 
gecommuniceerd dat de GGD’en klaar zijn voor de tweede golf. Zijn indruk is dat er onvoldoende 
communicatie heeft plaatsgevonden over wat er nodig is en wat er van de GDD’en wordt verwacht. 
Daarnaast zou er meer transparantie moeten zijn indien er problemen optreden in de implementatie 
van beleid. Het is van groot belang dat GGD’en veel eerder aangeven wanneer zij tegen problemen 
aanlopen tijdens de opschaling van test- en BCO-capaciteit.  
 
Een expert vult deze aanbeveling aan met het advies om naar voorbeeld van de WHO een meer 
hiërarchische structuur aan te brengen in de wijze waarop we in Nederland het coronabeleid en de 
uitvoering ervan organiseren en aansturen. Daarbij zou een scheiding moeten worden aangebracht 
tussen het top-strategische en politieke niveau. In reactie hierop wordt aangegeven dat deze 
redenering zeker te volgen is maar dat het tegelijkertijd een abstract verhaal is waarvan de concrete 
uitwerking onduidelijk is. Daarop wordt door een expert het voorstel ingebracht om onder de 
minister een ‘executive director’ aan te stellen die rechtstreeks hiërarchische lijnen heeft richting 
GGD-GHOR en GGD’en. In het huidige crisis organigram ontbreekt volgens hem centrale aansturing 
en regie van de GGD’en. 
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Als het gaat om de verdere opschaling van test- en BCO-capaciteit bij GGD’en dan zou geld geen 
issue mogen zijn aldus een expert. GGD’en komen uit een verleden waarin jarenlang met krappe 
budgetten is gewerkt. Nu er ruime financiële middelen vanuit VWS beschikbaar zijn om de test- en 
BCO-capaciteit verder op te schalen zien we dat dit toch onvoldoende gebeurt. GGD’en blijken 
namelijk te snel te hebben afgeschaald toen bleek dat er relatief veel medewerkers op dat moment 
niet konden worden ingezet. Volgens deze expert durven we in Nederland vanuit een verkeerd soort 
zuinigheid niet de BCO-capaciteit met een factor vijf op te schalen terwijl dit naar zijn idee wel nodig 
is. De buffer van test- en BCO-capaciteit ter voorbereiding op een tweede golf zou vele malen groter 
moeten zijn dan dat deze nu is. Durf als GGD’en te kiezen voor het aannemen van meer 
medewerkers op minimaal HBO-niveau voor een langere tijd. Een andere expert ondersteunt dit 
pleidooi vanuit zijn ervaringen met de inzet van (basis)artsen en ouderejaars geneeskundestudenten 
bij het in een relatief korte tijd opzetten van een callcenter. Wanneer de wil er is dan is er in 
Nederland veel mogelijk en veel bekwame expertise en capaciteit, aldus deze expert. 
 
Ten aanzien van de testsnelheid constateert een expert dat wanneer hij overleg heeft met het LCDK 
het hem opvalt dat er nog onvoldoende zicht is op waar welke testcapaciteit in Nederland nodig is 
en op welke manier mogelijke capaciteitstekorten kunnen worden opgelost. Het ontbreekt volgens 
deze expert aan de urgentie om de snelheid van testen verder op te schalen. Wat er de afgelopen 
maanden bij de flexibele inzet van IC-capaciteit mogelijk bleek te zijn zou ook mogelijk kunnen zijn bij 
de opschaling van test- en BCO-capaciteit. Daarop aanvullend geeft een expert aan dat het geen 
probleem moet zijn om voor de mensen die niet direct kunnen worden ingezet ander werk dan BCO 
te vinden. Er zijn genoeg andere zinvolle taken zoals het doen van aanvullende analyses waardoor we 
nog meer kennis kunnen vergaren over de transmissie van COVID. Deze analyses kunnen meer 
inzicht geven welke aspecten significant bijdragen aan transmissiereductie. Hiervoor hebben we de 
data van BCO en de Coronamelder app voor nodig. BCO is daarmee niet alleen een interventiemiddel 
maar levert ook data op om de transmissie van het virus te kunnen begrijpen. Daarnaast kan het BCO 
ook een rol hebben in de dialoog met burgers en zichtbaarheid richting de maatschappij. 
 
Een andere expert beargumenteert dat vanuit zijn visie de kosten die gemaakt moeten worden om 
een tweede golf van infecties te voorkomen vele malen lager zijn dan de economische schade van de 
tweede golf. 
 
Een expert brengt in dat wetenschappers en experts meer zouden moeten werken vanuit de filosofie 
van ‘living health care system’. De meeste wetenschappers werken vanuit het paradigma dat iets 
eerst bewezen moet zijn voordat je er verder mee gaat. Nu we te maken hebben met een virus dat 
zich zo snel verspreid en zo fataal is maakt dat we niet meer vanuit dit oude paradigma kunnen 
werken aldus deze expert.  ‘Learning while doing’ is nu de insteek waar hij voor pleit. Een andere 
expert sluit daarop aan met de uitspraak van Dr. Mike Ryan van WHO: ‘ If you need to be right before 
you move, you will never win’.  
 
 
Thema/vraag 2:  
Welke boodschap/kennis is van belang bij het versterken van de motivatie van mensen om zich te 
laten testen en/of mee te doen aan BCO? 
 
Een expert geeft aan dat de boodschap vooral aan zal moeten sluiten bij de beleving van degene aan 
wie deze gericht op dat specifieke moment. Dat gaat niet met een standaardboodschap. Aanbeveling 
is om een risicocommunicatiedeskundige aan te laten sluiten bij het team van deskundigen die deze 
communicatie-uitingen ontwerpen. 
 
Door een expert wordt ingebracht dat er in de communicatie meer aandacht zou moeten zijn voor de 
barrières die mensen ervaren wanneer ze gevraagd worden om zich te laten testen en of mee te 
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doen aan BCO. Het zou goed zijn wanneer er dan ook perspectieven worden geboden om met deze 
barrières om te kunnen gaan. En maak hierbij onderscheid dat de noodzaak voor testen kan zijn 
omdat je klachten/symptomen hebt, of dat je langere tijd dicht in contact bent geweest met een 
besmet persoon. 
 
Een andere expert beargumenteert dat er veel geleerd kan worden van de communicatiecampagnes 
die zijn gegaan over de andere coronamaatregelen waaronder 1,5 afstand houden en handen 
wassen. De indruk bestaat dat deze campagnes succesvol waren en de vraag komt nu op waarom er 
niet een dergelijke grootschalige communicatiecampagne voor testen bij app-alerts en bij 
deelname aan BCO is opgezet. Een andere expert geeft aan dat er juist de afgelopen tijd grote 
communicatiecampagnes zijn opgezet voor testen en traceren. Tegelijkertijd onderstreept het feit 
dat deze campagne niet is opgemerkt het fenomeen dat het lastiger is om de urgentie voor een 
onderwerp als COVID na 6 maanden nog vast te houden. Vandaar dat deze expert de andere experts 
vraagt welke ideeën er zijn om in de communicatie de urgentie voor testen en traceren te verhogen. 
 
Een expert geeft aan dat er bij de AIDS-voorlichting door de Amerikaanse overheid in vijf 
afleveringen van een bekende soapserie een verhaallijn is gebracht van een AIDS-patiënt. Dit had als 
resultaat dat er urgentie voor AIDS-bestrijding toenam. Zijn voorstel is om in Nederland een 
soortgelijke communicatiecampagne te doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van populaire 
reclamespotjes zoals die bijvoorbeeld van de Jumbo.  
 
Een andere expert benadrukt het gebruik van doelgroepencommunicatie. Kijk welke laag van de 
bevolking op welke wijze is te bereiken en welke communicatievorm daarbij past.  
 
Meer inhoudelijk wordt door een expert gepleit om de boodschap dat je je moet laten testen te 
richten op de situatie wanneer je een hoog risico contact met een besmet persoon hebt gehad. Een 
telefoontje vanuit het BCO of de Cornonamelder zorgen voor een toename van deze urgentie. Hij is 
van mening dat je weg moet gaan van het verhaal dat je je alleen moet testen wanneer je klachten 
hebt. Daarnaast is het volgens hem van belang om de test-boodschap niet te koppelen aan de 
quarantaineboodschap. Zeker ook omdat, volgens deze expert, nu met veel zekerheid kan worden 
gesteld dat wanneer een hoog-risico contact zich twee keer laat testen in 5-7 dagen (waarbij de 
eerste test presymptomatisch afgenomen kan zijn), en  allebei een negatieve uitslag hebben, de 
noodzaak om in quarantaine te gaan verwaarloosbaar is. 
  
Tenslotte benadrukt een expert het belang van een effectievere communicatie tussen de 
testlaboratoria en GGD’en omdat er nu de indruk kan bestaan dat er te weinig capaciteit is waardoor 
er stagnatie optreedt in de doorstroming van samples. 
 
 

2) Spiegelen beleidsvoornemens VWS  
 
In dit onderdeel spiegelen we de beleidsvoornemens van VWS aan de hand van de volgende vragen: 
 
- Wat klinkt goed en zou u meteen doen? Waarom? Want welk effect voorziet u?  
- Wat vraagt nog verduidelijking, aanvulling of aanscherping of verder onderzoek vanuit uw     
               expertise? Welke ‘beren op de weg’ ziet u? 
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Voornemen 1: Meer inzetten op het testen van mensen zonder klachten 
 
In de positon papers komt dit thema regelmatig terug en de vraag hierbij is wanneer is het testen van 
mensen zonder klachten zinvol en hoe kun je een goed onderscheid maken in welke groepen je wel of 
juist niet gaat testen? 
 
Voornemen 2: Onderzoek doen naar en gebruikmaken van innovatieve testmethoden  
 
Op dit moment is de PCR test de standaard test en tegelijkertijd zien we de laatste tijd veel nieuwe 
sneltesten op de markt komen. De GGD van Amsterdam houdt zich ook bezig met het valideren van 
dergelijke testen. De vraag is hierbij op welke manier kunnen deze testen worden ingezet en waar 
moet je dan vervolgens rekening mee houden? 
 
Een expert geeft aan dat het belangrijk is om altijd rationeel (op indicatie) te blijven testen. Zodra je 
ervoor zou kiezen om iedereen te gaan testen dan is de verwachting dat je daardoor een enorme 
toename gaat zien in vals positieve en vals negatieve testresultaten. Het is volgens deze expert 
daarom van belang om alleen te testen wanneer er een verhoogd risico op besmetting is. Tot nu is 
gezegd, ‘laat je testen met klachten’ en daar zou nu aan kunnen worden toegevoegd, ‘wanneer je 
een verhoogd risico hebt (d.w.z. categorie 2a of 2b in regulier BCO of een waarschuwing in de 
Coronamelder app)’. We zullen het testbeleid wel moeten blijven monitoren want we weten 
inmiddels dat wanneer je onder een bepaald vindpercentage komt, de kans steeds groter dat je 
relatief meer vals positieve testresultaten krijgt.  
 
Een andere expert geeft aan dat het volgens hem nog steeds mogelijk is om testen die een hoge 
sensitiviteit en een lage specificiteit hebben in te zetten om de transmissie te breken, wetende dat 
dergelijke 'quarantaines' nog steeds veel goedkoper zijn dan een nieuwe golf. Hoe we dan om gaan 
met quarantaine of BCO of andere consequenties hangt wel af van de specificiteit. Daarnaast zijn er 
veel slimme manieren om testen in te zetten, steeds rekening houdend met verschillende niveaus 
van sensitiviteit en specificiteit. 

Een andere expert geeft aan het hiermee eens te zijn om het testbeleid te verruimen mits er wel een 
goede inschatting wordt gemaakt van de capaciteit die je hiervoor nodig hebt inclusief de 
laboratoria. Daarnaast zou volgens hem ook de afweging mee moeten nemen welke consequenties 
er zijn wanneer meer mensen positief worden getest.  
 
Een expert brengt het voorstel in om mensen die in de zorg werken wekelijks te testen omdat zij 
relatief veel risicovolle contacten hebben. Aanvulling hierop is dat dit alleen zinvol is wanneer je dit 
relateert aan het aantal besmettingen dat op een bepaalde locatie/regio rondgaat. De mate van 
schaarste van testen en testcapaciteit zal hierin ook een bepalende factor zijn volgens een andere 
expert. Het zou goed zijn om de rationale frameworks uit te breiden waarbij je de vraag stelt: 
wanneer besluit je om bijvoorbeeld in een ziekenhuis intensiever te gaan testen? Bij welke 
prevalentie en indicatie doe je dat? Volgens deze expert zijn er nu genoeg data voorhanden om een 
reikwijdte te bepalen waarmee je kunt inschatten hoeveel besmettingen je hiermee in kaart kunt 
brengen. Daarnaast is er de inzet van pooling een aanvullende strategie bij een bepaalde prevalentie 
in een bepaald gebied. Wat leveren we in aan sensitiviteit als we dat gaan doen? Bij dit soort 
afwegingen in het testbeleid zou het goed zijn wanneer we daarover in internationaal verband 
kijken wat andere collega’s hierin doen. 
 
Volgens een expert is er door WHO en de Cochrane een review gedaan van de diagnostische waarde 
van verschillende Covid-testen en van deze review wordt ook weer een update gemaakt. Wanneer 
we het hebben over ‘presymptomatisch’ testen van hoog-risico contacten worden mensen rationeel 
op indicatie getraceerd doordat ze uit het BCO naar voren komen of via de app een alert krijgen, 
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waardoor ze direct toegang te hebben tot een test. Elke positieve casus die we vinden in de 
presymptomatische testcategorie is een onderbreking van de verspreidingsketen. En dat lijkt de 
teststrategie te zijn die ook andere expert/adviesorganen (o.a. het OMT) in het najaar willen gaan  
volgen aldus deze expert. 
 
Een andere expert wil aandacht vragen voor specifieke groepen die op dit moment extra 
besmettingsrisico hebben. Zij zouden ook moeten vallen in die specifieke testcategorieën.  
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen die nertsenfokkerijen aan het ruimen, medewerkers van 
NVWA en vleesverwerkende industrie. 
 
Een andere ontwikkeling die door een expert wordt ingebracht is de wens van werkgevers om 
personeel te testen. Werkgeverorganisaties in Nederland zijn geïnteresseerd in de vraag hoe zij hun 
werknemers gezond kunnen houden en willen daarbij gebruikmaken van testen. De verwachting is 
dat er een beweging op gang komt in de markt die lastig te sturen is door de overheid. En dat roept 
volgens hem wel de vraag op hoe we daar dan mee omgaan? Er kan dus een beweging komen waarin 
meer getest gaat worden dan wij noodzakelijk vinden.  
 
Een gevaar van deze ontwikkeling zou volgens een expert kunnen zijn dat met deze ontwikkeling het 
huidige testbeleid wordt ondermijnt want op dit moment zijn er veel onbetrouwbare testen op de 
markt. Het zou goed zijn wanneer nieuwe testmethodes worden gevalideerd aan de hand van een 
standaard of certificaat om de wildgroei tegen te kunnen gaan. Er wordt door een expert gepleit voor 
regelgeving waarbij een test eerst goedgekeurd zou moeten zijn voordat deze kan worden ingezet. 
 
Gebruik van testen heeft een epidemiologisch en een medisch nut maar zodra het een economisch 
nut gaat hebben en er eventuele consequenties en/of bepaalde voorwaarden aan een positieve of 
negatieve uitslag worden gesteld dan ga je volgens een andere expert een pad in van bijvoorbeeld 
immuniteitspaspoorten die onwenselijk is. Het is volgens deze expert de taak van de rijksoverheid 
om hier beleid voor te ontwikkelen. Vanuit zijn ervaring met het inzetten van testen voor 
medewerkers geeft een expert aan dat er altijd een afweging moet plaatsvinden dat wanneer je 
extra gaat testen je daarmee een extra beslag legt op de testcapaciteit waarvan je wilt dat de 
noodzaak wordt onderbouwd.   
 
Een expert geeft aan dat naar zijn mening de weg vooruit zeker niet is wanneer de overheid probeert 
deze beweging tegen te houden. Wel van belang is dat de overheid een positie kiest bijvoorbeeld 
door aan te geven wanneer er een positieve testuitslag is dan is het van belang dat er bij positieve 
testresultaten als vervolg een PCR test wordt gedaan. En verder kun je als overheid natuurlijk 
ingrijpen indien de extra testen ten koste gaan van de bestaande testcapaciteit.  
 
Een andere expert betoogt dat er een heldere richtlijn nodig is over welke populatie diagnostiek wij 
in Nederland gebruiken voor de bestrijding van het COVID-virus. Daarnaast zullen we volgens deze 
expert moeten accepteren dat er een paralleltraject is waarin nieuwe testen worden uitgetest. Dit 
zal een marktgedreven traject zijn waarbij ook vraagtekens zullen zijn over de kwaliteit van de 
testen. Daarbij past volgens hem een strategie die een waarde toekent aan dat type testen. Deze 
strategie zou kunnen inhouden dat er geen waarde aan deze testen wordt toegekend maar dat we 
als overheid eisen dat er bij positieve testuitslagen deze personen alsnog getest worden met een 
PCR-test als validatie. Daarnaast is er volgens deze expert ook een strategie voor de innovatie van 
het testbeleid waarbij je duidelijk bent als overheid richting de maatschappij hoe je daarmee 
omgaat. Het gaat immers niet alleen over testen maar ook over risicocommunicatie en 
gedragsbeïnvloeding van werkgevers en werknemers. Een expert onderstreept het belang van goede 
communicatie over deze sneltesten. Risico dat hij ziet is dat mensen die met een dergelijke test vals 
negatief zijn ten onrechte kunnen denken dat wanneer ze alsnog klachten krijgen dit geen reden is 
om zich te laten testen waardoor het risico op verdere besmettingen toeneemt.  
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Een andere expert betoogt dat de nieuwe minder betrouwbare testmethoden gezien kunnen worden 
als een van de vele screeningsmethoden zoals bijvoorbeeld een total bodyscan of 
temperatuurmeting. De inzet van deze screeningsmethoden houd je volgens hem niet tegen. 
 
Ter afsluiting brengt een expert naar voren dat dit onderwerp bij uitstek de spanning tussen 
volksgezondheid en economische belangen in zich heeft en dat het daarmee van belang is om hier 
beleid voor te ontwikkelen. 
 
 

3) Open ronde  
 
Alle experts krijgen in deze laatste ronde het woord voor nog een laatste advies. Deze worden 
hieronder met naam weergegeven.    
 

 Voor welke blinde vlekken willen experts waarschuwen en welke open 
adviezen willen zij nog meegeven? 

Wim van der Poel - Als de transmissie laag is en je wilt voorkomen dat deze toeneemt dan 
zou het testbeleid zich moeten richten op het reduceren van de 
reproductieratio. 

- Ik ben teleurgesteld over de wijze waarop is gereageerd op de 
toename van de reproductieratio’s in bepaalde regio’s. 

- Je zult die reproductieratio onder de 1 moeten brengen om het virus 
onder controle te kunnen krijgen. 

Bér Engels - Wat ik merk is dat er in deze tijd veelal wordt nagelaten om een goede 
probleemanalyse te maken. Bijvoorbeeld: Waarom kunnen we niet 
opschalen? Waarom houden mensen zich niet aan de 
quarantainemaatregelen en adviezen. Door niet eerst een goede 
probleemanalyse te maken en wel te grijpen naar soms heftige 
maatregelen ontstaat er veel ruis op de lijn. Het is van belang om een 
duidelijke strategie te vertalen naar een heldere communicatie. 

Christian Hoebe - De samenwerking die wij hebben tussen microbiologisch lab en de 
GGD is in mijn ogen een van de succesfactoren waarom het ons lukt 
om binnen 8 uur vaak al de uitslag te kunnen geven en een hele snelle 
doorlooptijd te hebben. Ik zie dat dit in de rest van het land heel divers 
is hoe dat is geregeld en daarom doe ik een pleidooi weer te denken 
aan het opzetten van de streeklaboratoria die we vroeger hadden in 
Nederland. Hiermee krijg je een netwerk van ‘publieke 
gezondheidslaboratoria’ die net dat tandje erbij kunnen zetten.  

Everhard Hofstra - Ik denk dat we goed oog moeten hebben voor de supervisie bij de 
opschaling van de testcapaciteit en het BCO. Zorg voor meer 
opleidingsplaatsen voor artsen en verpleegkundigen 
infectieziektebestrijding.  

- Er zal ook een herwaardering moeten komen voor de 
infectieziektebestrijding en de sociale geneeskunde in de breedte. Niet 
alleen voor de inzet van nu maar ook voor toekomstbestendige 
infectieziektebestrijding.  
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Xander Koolman - Richt je op bepaling van kosteneffectiviteit van alle interventies die je 
wilt doen en laat Economische zaken en Sociale zaken meepraten over 
de urgentie. Dus de inhoud kan bij VWS blijven en dat is denk ik goed. 
Maar de urgentie moet ook medebepaald worden door Sociale Zaken 
en Economische zaken 

Arnold Bosman - De diagnostiek die de GGD’en hebben opgezet is zo relevant nu, daar 
moet je nu bij de huidige staat van de pandemie niet aan tornen. De 
noodzakelijke uitbreiding die daar wel bij hoort om iedereen te 
bereiken tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving is nodig 
en zoek daarvoor een laboratoriumorganisatie die daar ervaring mee 
heeft en kies daarvoor een organisatie die de potentie heeft om na de 
pandemie als het ware daarmee door te gaan zodat je een soort 
streeklaboratorium netwerk opbouwt voor de volksgezondheid 2.0. 
Want het is een schande dat we dit hebben afgebroken want dat is een 
van de oorzaken van de problemen waar we nu tegenaan lopen.  

Amrish Baidjoe - Ik ga iets anders zegen en dat is meer over hoe we nu bij elkaar zitten 
en ik moet zeggen dat ik dat bijzonder en nuttig vind vooral omdat 
alles wat we zeggen enorm op elkaar aansluit, het vult elkaar ook aan 
en ik zou ook willen aanraden, en dat heb ik ook al vaker gedaan, we 
hebben allemaal onze blinde vlekken, alles begint met het stellen van 
vragen en uitwisselen van de constateringen die we doen en ik weet 
dat 2 uur uit een dag plukken in deze fase van ons bestaan niet altijd 
even makkelijk is maar ik heb dit als bijzonder nuttig ervaren. Laten we 
op deze manier een goede dialoog in stand te houden. 

Carl Moons - Ik wil aandacht vragen voor het beslechten van de barrières die er nu 
zijn in Nederland om data uit verschillende bronnen te kunnen 
koppelen. Ik zei net al: ‘we moeten meer werken volgens een living 
health care system, juist voor innovaties die we onder druk moeten 
invoeren (gezien de snelheid en fataliteit van het virus), waaronder de 
Coronamelder app’. We moeten leren ‘while we are doing’ en dat 
kunnen we alleen doen wanneer we de verkregen data uit 
verschillende bronnen tijdens het ‘doing’ mogen koppelen voor 
wetenschappelijke evaluaties. De app data aan de BCO-data, aan de 
OSIRIS-data, aan de ziekenhuisdata en aan de huisartsendata, maar dat 
is in Nederland niet eenvoudig. Dat vinden we heel eng in Nederland. 
Deze gesprekken voor data-koppeling zijn inmiddels geopend, maar ik 
maak van deze gelegenheid gebruik om nogmaals te benadrukken  
…..willen we kunnen leren en willen we ons Covid-beleid kunnen 
verbeteren in de toekomst, dan zullen we echt data moeten durven 
koppelen puur voor onderzoeksdoeleinden zonder dat we bang zijn 
dat het in ‘the open ‘ komt of dat de privacy  wordt geschonden. 

John Jacobs - Ik ben het eens met het voorgaande. Twee aanvullingen: specificiteit is 
met name belangrijk voor mensen die klachten kunnen hebben die 
lijken op corona voor een langere periode en die je niet maandenlang 
in quarantaine wil laten houden. En een andere aanvulling is om een 
bron te bepalen van contacten en daar kan een sequentie-analyse na 
RT-PCR een goede aanvulling op zijn. 
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