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Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 

56e OMT 2019-nCoV (Wuhan) 

Vrijdag 24 januari 2020 10.00-12.00 uur 
RIVM, kamer T0.19 
Jaap van Dissel 

10:00 1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

Achtergrond 
In de metropool Wuhan, provincie Hubei, in China is op 31 december 2019 een cluster van patiënten 
met een pneumonie gemeld aan de WHO met infectie van een nieuw Coronavirus (nCoV). Het 
merendeel van deze patiënten had een link met de Huanan seafood market in Wuhan, waar vis en 
levende dieren worden verhandeld. Dit heeft geleid tot een uitbraak in Wuhan. Er is bij 614 patiënten 
een infectie met nCoV vastgesteld, waarvan 603 uit China. Tevens is er verspreiding naar andere 
landen: Thailand (4), Japan (1), Zuid-Korea (1), Hong Kong (1), Macau (2), Taiwan (1) en de 
Verenigde Staten (1). De cases in landen buiten China zijn allen afkomstig uit Wuhan, China. 15 
gerapporteerde cases zijn gezondheidzorgmedewerkers uit Wuhan. Er zijn 17 doden gerapporteerd 
(laatste update dd. 23-01-2020). 

Doelstelling 
Het doel van dit OMT is advies te geven op drie verschillende onderdelen: 

1. In hoeverre is Nederland voldoende voorbereid op de komst van patiënten met een infectie 
met 2019-nCoV (Wuhan)? 

2. Welke aanvullende maatregelen zijn eventueel noodzakelijk ter voorbereiding op de komst van 
patiënten? 

3. Is een meldingsplicht voor 2019-nCoV (Wuhan) noodzakelijk? 

2. Actuele situatie 
2.1 Actuele epidemiologische situatie China en mondiaal 

(10 min) 

2.2 Preparatie en bestrijdingsmaatregelen in Nederland 
(10 min) 

2.3 Fylogenie en viruseigenschappen 
(10 min) 

10.10 

2.4 Operationele diagnostiek in Nederland en planning voor opschaling 
laboratoria 

(10 min) 
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3. Duiding ernst van de ziekte en transmissiekans 	 10:50 

4. Bestrijdingsmaatregelen en preparatie 
• Consensus casusdefinitie 
• Consensus diagnostiek 
• Consensus maatregelen opname isolatie 
• Consensus maatregelen luchtvaart 

11:10 

5. Meldplicht 	 11:35 

6. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 	 11:40 

7. Publiciteit en communicatie 	 11:45 
7.1 Actuele situatie media 

(5 min) 

7.2 Publiek 

7.3 Beroepsgroepen 

8. WVTTK 
	

11:55 

9. Sluiting en vervolgafspraken 	 12:00 

Bijlagen: geen 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl  

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	57e OMT COVID-19 

Vergaderdatum en -tijd 	Donderdag 27 februari 2020 10.00-12.00 uur 
Vergaderplaats 	RIVM Bilthoven, kamer TO.12 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

10:00 

Achtergrond 
Eind december 2019 werd in de metropool Wuhan in China een cluster van patiënten met een 
pneumonie gemeld, die veroorzaakt bleek te zijn door een nieuw coronavirus. Het virus heeft inmiddels 
de naam SARS-CoV-2 gekregen, de infectie wordt COVID-19 genoemd. Ondanks vergaande 
bestrijdingsmaatregelen in China en elders heeft de uitbraak zich verder uitgebreid. Tot 25 februari 
2020 zijn er wereldwijd ruim 80.000 patiënten met COVID-2019 gemeld, waarvan er 2700 zijn 
overleden. Het merendeel van de patiënten 	77.500) is gemeld in China, maar er is inmiddels ook 
wijdverspreide transmissie van SARS-Cov-2 in Singapore, Zuid-Korea en Iran. Daarnaast is er 
aanzienlijke lokale verspreiding in Noord-Italië. Tot op heden zijn er nog geen bevestigde gevallen in 
Nederland gediagnosticeerd, maar het ligt wel in de lijn der verwachting dat ook Nederland 
geconfronteerd gaat worden met COVID-19. Hierop willen we in de Nederlandse zorginstellingen goed 
voorbereid zijn. 

Doelstelling 
Het doel van dit OMT is advies te geven op twee verschillende onderdelen: 

1. Welke scenario's zijn mogelijk met betrekking tot introductie en verspreiding van COVID-19 in 
Nederland en wat zijn de consequenties daarvan voor de gezondheidszorg? 

2. Bespreken van de inhoudelijke aspecten van de preparatie voor mogelijk grote aantallen 
patiënten met COVID-19 in de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland. 

2. Actuele situatie 

2.1 Actuele epidemiologische situatie mondiaal en in Europa 
(5 min) 

2.2 Update virologie 
(5 min) 

3. Therapiemogelijkheden 

4. Scenario-analyses en consequenties voor de gezondheidszorg 

10.10 

10.25 

10:35 

10:50 
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5. Aandachtspunten bij grote aantallen COVID-19 patiënten (Bespreking) 

5.1 Triage voor opname 
5.2 Isolatie/cohortisolatie 
5.3 Extra opname capaciteit (bijv. uitstel electieve ingrepen) 
5.4 Extra behandelmogelijkheden buiten het ziekenhuis (02) 
5.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
5.6 Uitval zorgmedewerkers 

6. Organisatie en verantwoordelijkheden op regionaal niveau 
Welke draaiboeken liggen er in ziekenhuizen? 
Welke onderdelen behoeven aanpassing? 
Idem voor regionale opschaling 

7. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 

8. Publiciteit en communicatie 
8.1 Actuele situatie media 

8.2 Publiek 

8.3 Beroepsgroepen 

9. WVTTK 

10. Sluiting en vervolgafspraken 

11:30 

11.40 

11:45 

11:55 

12:00 

Bijlage: Scenario's COVID-19 Nederland (wordt nagezonden) 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. n1 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	58e OMT COVID-19 

Vergaderdatum en -tijd 	Vrijdag 6 maart 2020 9.00-11.00 uur 
Vergaderplaats 	RIVM Bilthoven, kamer T.019 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

9:00 

Achtergrond 

Eind december 2019 werd in de metropool Wuhan in China een cluster van patiënten met een 
pneumonie gemeld, die veroorzaakt bleek te zijn door SARS-CoV-2. De ziekte, COVID-19, heeft zich 
inmiddels wereldwijd verspreid. Tot 5 maart (8.00) 2020 zijn er wereldwijd ruim 95.000 patiënten 
(4197 EU/EEA en UK) met COVID-19 gemeld, waarvan er ruim 3200 (112 EU/EEA en UK) zijn 
overleden. Sinds de le melding in Nederland op 27 februari is er een snelle toename van het aantal 
patiënten in Nederland. COVID-19 is op 5 maart in Nederland bij 82 patiënten bevestigd. 

Doelstelling 
Het doel van dit OMT is advies te geven op de volgende vragen: 

1. Is de containment-benadering in deze fase nog toereikend? 
2. Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk? 

2. Actuele situatie 	 09.05 

2.1 Actuele epidemiologische situatie Nederland 
(5 min) 

2.2 Resultaten bron en contactonderzoek 
(5 min) 

2.3 Resultaten virus sequenties 
(5 min) 

2.4 Update diagnostiek en opschalingslaboratoria 
(5 min) 
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3. Knelpunten 
- Onopgemerkte circulatie / patiënten zonder bekende bron 
- Capaciteit GGD'en voor bron en contactopsporing 
- Tekorten testmaterialen 
- Onopgemerkte introductie in de gezondheidszorg 
- Beleid zorgmedewerkers 

Andere knelpunten? 

4. Overgang van containment naar mitigatie? 
- Discussie 

5. Maatregelen (bespreking) 
- GGD-bron en contactopsporing beperken 
- Casusdefenitie/criteria voor testen aanpassen 
- Organisatie en continuïteit huisartsenzorg 

Grote evenementen 
- Andere maatregelen? 

6. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 

7. Publiciteit en communicatie 
7.1 Actuele situatie media 

7.2 Publiek 

7.3 Beroepsgroepen 

8. WVTTK 

9. Sluiting en vervolgafspraken 

09.25 

09:40 

10:00 

10:30 

10:35 

10:55 

11:00 

Bijlage: 
- Epidemiologisch overzicht, landkaart meldingen in Nederland 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www, rivm. nl 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	60e OMT COVID-19 

Vergaderdatum en -tijd 	Dinsdag 17 maart 2020 09.30-12.00 uur 
Vergaderplaats 	Telefonisch en RIVM zaal V.134 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

9.30 

Achtergrond 
Sinds de OMT-bijeenkomst d.d. 12 maart 2020 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
waarvoor gekeken moet worden of herziening van de genomen maatregelen in Nederland nodig is. Het 
doél van dit OMT is advies te geven over de invulling van de maatregelen die afgelopen weekend zijn 
ingesteld en te adviseren over mogelijke aanvullende maatregelen. 

Doelstelling 
Aan bod zullen komen: 

• Onderzoek over de rol van kinderen in de transmissie van COVID-19 
• Meeste recente stand van zaken richtlijnen in ziekenhuizen 
• Meeste recente stand van zaken richtlijnen in instellingen ouderenzorg 
• Optimalisatie informatie betreffende patiënten op de IC en zorgcapaciteit 
• Gevolgen en herziening meldingsplicht 
• Stand van zaken en aanvullende adviezen voor beschikbaarheid beschermende middelen 

2. Actuele situatie 	 9.35 

2.1 Stand van zaken Nederland: huidig maatregelenpakket incl. testbeleid 

2.2 Modellering effect maatregelen 

2.3 Voorstel onderzoek onder kinderen over hun rol in de transmissie 

2.4 Beleid ziekenhuizen 
Protocollen 
Behandelbeleid 

2.5 Beleid instellingen ouderenzorg 

2.6 Knelpunten huisartsenpraktijk 

Pagina 1 van 2 



Afstemming testbeleid 
Afstemming behandeladviezen risicogroepen 

2.7 Optimalisatie informatie met betrekking tot patiënten op de IC en 
zorgcapaciteit 

2.8 Aanpassing meldingsplicht 

2.9 Stand van zaken en adviezen voor beperkte voorraad van persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

3. Gezamenlijk beeld en uitgangspunten voor nieuwe maatregelen (bespreking) 	11.10 

4. Publiciteit en communicatie 
4.1 Actuele situatie media 
4.2 Publiek 
4.3 Beroepsgroepen 

5. WVTTK: verzoek Sanquin (wordt ter plekke uitgelegd) 

11:30 

11:50 

6. Sluiting en vervolgafspraken 	 12:00 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm nl 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	61e OMT COVID-19 

Vergaderdatum en -tijd 	Maandag 23 maart 2020 11.30-12.30 uur 
Vergaderplaats 	Telefonisch en RIVM zaal U1.42 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

11.30 

Achtergrond 
Sinds de OMT-bijeenkomst d.d. 17 maart 2020 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
waarvoor gekeken moet worden of herziening van de genomen maatregelen in Nederland nodig is. 

Doelstelling 
Het doel van dit OMT is advies te geven over de invulling van de maatregelen die tot op heden zijn 
ingesteld en te adviseren over mogelijke aanvullende maatregelen. 

2. Verzoek om advies over de volgende punten 	 11.35 

2.1 Verlengen maatregelen 
Inschatting van het nut van het verlengen van het verbod op evenementen (tot 
vooralsnog 1 juni) en het loslaten van het verbod op het organiseren van evenementen 
met meer dan 100 deelnemers. 

2.2 Aanvullend advies huisgenoten 
Het nut van het uitbreiden van het advies om thuis te blijven voor huisgenoten. De 
uitbreiding betreft het advies aan huisgenoten/gezinsleden om óók thuis te blijven 
wanneer huisgenoten/gezinsleden koorts en luchtwegklachten hebben. (Voor 
zorgpersoneel en personeel in vitale beroepen geldt onveranderd de oproep om te gaan 
werken, en alleen bij koorts thuis te blijven in overleg met de werkgever). 

2.3 Beperking openbare voorzieningen 
Beperkt gebruik te maken van parken, jachthavens, campings en de inrichting/opzet 
van markten. 

2.4 Winkels en openbaar vervoer 
Hoe winkels en het openbaar vervoer om zouden moeten gaan met deurbeleid. 

2.5 Samenscholingsverbod 
Het nut van een samenscholingsverbod. Ook voor kinderen en zo nee, vanaf welke 
leeftijd? 
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2.6 Centrale boodschap publiek 
Zou de centrale boodschap moeten zijn "ga niet naar buiten" of wegen de voordelen 
van buiten zijn (ook voor de geestelijke gezondheid) op tegen de kans op contact met 
derden, en is het beter om zwaar in te blijven zetten op de 1,5 meter afstandsnorm? 

2.7 1,5 meter norm voor contactberoepen 
Hoe het bovenstaande zich verhoudt tot contactberoepen waar 1,5 meter afstand 
onmogelijk is (kappers, masseurs, lopende bandmedewerkers, fysiotherapie). 

3. Testbeleid Noordelijke Provincies (Artikel) 

4. Vragen over overleving via oppervlakten 

5. Samenvatting adviezen 

6. Publiciteit en communicatie 

7. WVTTK 

8. Sluiting en vervolgafspraken 12.30 
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agenda 
A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. n I 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	62e OMT COVID-19 

Vergaderdatum en -tijd 	Maandag 30 maart 2020 10.00-12.30 uur 
Vergaderplaats 	GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

LET OP 	 AANGEPASTE AGENDA EN TIJD 

10.00 1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

Achtergrond 
Sinds de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 23 maart 2020 heeft het ministerie van VWS nieuwe vragen 
over de evaluatie, termijnen en inhoud van de genomen maatregelen in Nederland. 

Doelstelling 
Het OMT geeft advies over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld, de 
continuering van maatregelen en mogelijke aanvullingen daarop, met als doel het beperken van de 
druk op IC's, ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgvoorzieningen. 

2. Stand van zaken 	 10.05 

2.1 Modellering; effect na maatregelen 
Presentatie 

10.15 
Verzoek vanuit VWS om advies over de volgende punten 

2.2 Maatregelen tot 6 april 
Wat is het advies voor de verlenging maatregelen en tot welke datum ten aanzien van: 
• Blijf zoveel mogelijk thuis (werk thuis als dat kan) 
• Beperk bezoek thuis met maximaal 3 gasten 
• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek (bijlage 1) 
• Sluiting alle eet- en drinkgelegenheden 
• Sluiting sport- en fitnessclubs, sauna's, casino's, seksinrichtingen 
• Ve.rbod op uitoefenen contactberoepen 
• Sluiting van de scholen 
• Zijn aanvullende maatregelen wenselijk? 

2.3 Reisadviezen paas- en meivakantie 
Tijdens de Paasdagen (12-13 april) en de meivakantie (25 april - 3 mei) komen er 
doorgaans veel toeristen uit Duitsland en België. Vanuit België zijn er reisrestricties, 
maar vanuit Duitsland niet. Daarnaast zijn er veel Nederlanders die zelf mogelijk toch 
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'op vakantie in eigen land gaan' met verschillende reisbewegingen (naar 
Zeeland/Veluwe/Waddeneilanden). Wat is het OMT-advies hierover? 

2.4 Prognose IC-bedden en cijfers 
• Wat is de prognose ten aanzien van de benodigde bedden (niet alleen IC, maar ook 

daarbuiten)? 
• Wat is de zeggingskracht van de tot nu toe gebruikte cijfers zoals overlijdens, 

ziekenhuisopnames, IC-bedden en positief geteste personen? Dit in verband met 
de cijfers in het zogenaamde dashboard (van het ICCB). 

3. Diagnostiek en testbeleid (bijlage 2, 3, 4 en 5) 

3.1 Taskforce diagnostiek COVID-19: capaciteit in Nederland 
Presentatie 

3.2 Testbeleid: advies voor de EU en toepassing in Nederland 
Presentatie 

3.3 Vragen VWS testbeleid 
• Hoe kan het huidige testbeleid aangepast worden als er een grotere hoeveelheid 

moleculaire tests beschikbaar komt? 
• Welke groepen komen achtereenvolgens aan bod (mensen werkzaam in de zorg, 

patiënten, mensen in vitale beroepen, en bij de algemene bevolking)? 
• Wat heeft dit voor invloed op de aanpak van de bestrijding van de corona-uitbraak? 
• Wat is de meerwaarde van grootschalig testen? 
• In welke fase van de epidemie is welk testbeleid gewenst? Welk verhaal kunnen we 

hierbij geven? 
• Zijn er kaders of uitgangspunten te geven over de meerwaarde van de inzet van 

serologische testen, vooral vanuit de gedachte dat mensen die getest zijn mogelijk 
weer aan het werk kunnen? 

4. Mondmaskergebruik 
• Zijn er situaties voor beroepsgroepen buiten de zorg denkbaar waarin 

mondmaskers gebruikt moeten worden? Zo ja, welke situaties en welk type 
mondmasker? (voorbereid door LCl/NCVB). 

• Kan het gebruik van mondmaskers op basis van medische inhoudelijke argumenten 
(medisch inhoudelijke verdeelsleutel) worden geprioriteerd? Onder andere; 
opnemen PBM-gebruik voor cohortverpleging VVT. 

• Welke handelingen zijn al of niet aerosolvormend in de zorg? (i.v.m. de verdeling 
van de FFP2-maskers). 

Hergebruik (bijlage 6 en 7) 
• Deelt het OMT de behoefte de huidige onderzoeken en resultaten centraal snel te 

inventariseren of coordineren? 
• Welke partij is in staat snel uitvoer aan dit verzoek te geven en kan rapporteren 

ten behoeve van een duidelijk advies aan de sectoren die om instructie voor 
hergebruik verzoeken? 

5. Samenvatting adviezen 

6. Publiciteit en communicatie 
• Stand van zaken epidemiologische informatie op de website 
• Relevantie van aantal bevestigde patiënten, kwaliteit/compleetheid data over 

ziekenhuisopnames, overlijdens niet-bevestigde patiënten 

12.15 

12.20 
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7. WVTTK 	 12.25 

8. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 
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agenda 
A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl  

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	63e OMT (8e OMT COVID-19) 

Vergaderdatum en -tijd 	Maandag 6 april 2020 10.00-12.30 uur 
Vergaderplaats 	GoToMeeting en RIVM, zalen U 0.22 en U 0.23 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

10.00 

Achtergrond 
Tijdens de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 30 maart 2020 is er een actielijst opgesteld en zijn er diverse 
activiteiten in gang gezet. Gezien de nog steeds hoog urgentie situatie van druk op IC's, en 
ziekenhuizen komt het OMT wekelijks bij elkaar voor de opvolging van acties en nieuwe vragen van 
ministeries. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld, 
volgt de actielijst op van eerdere bijeenkomsten en doet voorstellen voor nieuwe activiteiten, met als 
doel het beperken van de druk op IC's, ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgvoorzieningen. 

2. Modellering, presentati 	 (bijlage 8) 
2.1 Effecten maatregelen, o.a. mobiliteitsgegevens 
2.2 Prognose IC-bedden en cijfers, toelichting/aanvulling 

3. Exitstrategie (bijlage 1) 
3.1 Relatieve bijdrage maatregelen in de exitstrategie 
3.2 Bespreken van voorstel volgorde en criteria afschaling van maatregelen 
3.3 Digitale contactopsporing (bijlage 2), toelichting 

4. Serologische diagnostiek (bijlage 3) 
4.1 Indicaties en capaciteit serologische diagnostiek, toelichting 

(namens de taskforce serologische diagnostiek) (bijlagen 4 en 5) 
4.2 Seroprevalentie-onderzoek en toepassing in de volgende stadia van de uitbraak, 

toelichting 	 (bijlage 9) 

10.05 

10.30 

11.15 

5. Beleid na doormaken COVID-19, toelichting 	 11.40 

6. Mondmaskergebruik 
	

11.50 
6.1 Afwegingskader mondmaskergebruik (bijlage 6, bijlage 10, bijlage 11) en 

voorstel prioritering in de regio, toelichting 
6.2 Prioritering mondmaskergebruik buiten de zorg, toelichting 	(bijlage 7) 
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7. Verzoek vanuit VWS om advies over de volgende punten 
• Onder welke medische omstandigheden kunnen contactberoepen worden opgestart 

en wat is de inschatting van de termijn op dit moment? 
• Wanneer komen er tests buiten de medische wereld in beeld, waarmee idealiter 

ook duidelijk is of iemand het virus heeft gehad? 
• Hoe kijkt het OMT naar regionale differentiatie; zijn er regio's waar we eerder 

kunnen afschalen van de maatregelen? 
• Kan het OMT aangeven —dat wanneer de testcapaciteit beschikbaar komt- of in dat 

geval voor de groep mensen die het virus niet heeft (gehad) de restrictie van 
1,5 meter kan worden opgeheven? 

8. Samenvatting adviezen 

9. Publiciteit en communicatie 

10. WVTTK 

11. Sluiting en vervolgafspraken 

12.10 

12.15 

12.20 

12.25 

12.30 

Bijlagen 
1. Achtergronddocument ontwikkeling afschalingsstrategie COVID-19 
2. LCI-analyse contact tracing apps COVID-19 
3. Achtergronddocument landelijk testbeleid en capaciteit 
4. Huidige en maximale testcapaciteit ELISA 
5. Presentatie serologie 
6. Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19 
7. Prioritering mondmaskergebruik buiten de zorg 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm . n I 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	64e OMT (9e OMT COVID-19) 

Vergaderdatum en -tijd 	Dinsdag 14 april 2020 10.00-12.30 uur 
Vergaderplaats 	GoToMeeting en RIVM, zalen U 0.22 en U 0.23 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

10.00 

Achtergrond 
Tijdens de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 6 april 2020 is er een actielijst opgesteld en zijn er diverse 
activiteiten in gang gezet. Gezien de nog steeds hoog-urgentiesituatie van druk op IC's en 
ziekenhuizen, komt het OMT wekelijks bij elkaar voor de opvolging van acties en nieuwe vragen van 
ministeries. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld, 
volgt de actielijst op van eerdere bijeenkomsten en doet voorstellen voor nieuwe activiteiten, met als 
doel het beperken van de druk op IC's, ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgvoorzieningen.  

2. Verloop van de epidemie (bijlage 1; 
2.1 Effecten maatregelen 
2.2 Prognose met aanvulling voor de IC van 

3. Transitiestrategie, gerichte vragen van VWS (bijlage 2; toelichting 
3.1 Onder welke medische omstandigheden kan het onderwijs en de kinderopvang 
volledig worden opgestart? 
3.2 Welke terugvalopties zijn mogelijk waaronder gedeeltelijke opening van scholen 
met aanvullende regels? 
3.3 Onder welke medische omstandigheden en op welk termijn kunnen 
contactberoepen worden opgestart? 
3.4 Onder welke medische omstandigheden kan de horeca worden opgestart? 
3.5 Onder welke medische opstandigheden kan de detailhandel worden opgestart? 
3.6 Hoe kan de 1,5 meter-samenleving gehandhaafd worden in de verschillende 
sectoren? 
3.7 Wanneer kunnen personen die nu nog buiten het testbeleid vallen (serologisch en 
moleculair) breder getest worden? 

4. Serologische diagnostiek 
Advies rondom toepassen van sneltesten (individuele- en populatiedoeleinden) 
(bijlage 3; 

10.05 

10.20 

11.10 
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5. Situatie en maatregelen in verpleeghuizen 
5.1 Epidemiologie (bijlage 4; 
5.2 Transmissie (bijlage 5; 
5.3 Aanvullende maatregelen om transmissie in verpleeghuizen te beperken 
(bijlage 6a: achtergrondinformatie; 
5.4 Onder welke omstandigheden is het verantwoord om meer bezoek toe te laten in 
verpleeghuizen? (Bijlage 6b; 

6. Adviezen voor de luchtvaart 
Zijn er aanvullende criteria nodig op de EASA (Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart)-lijst met landen/luchthavens om hoogrisicolocaties en 
-landen te bepalen met oog op fit-to-fly-verklaring en thuisquarantaine? (bijlage 7; 

7. Verzoek vanuit VWS om advies over het volgende punt 
Moeten zorgmedewerkers met klachten direct of in afwachting van testresultaat wel of 
niet thuisblijven? Moeten hierbij klachten gedifferentieerd worden? (bijlage 8: 
Beleidsvoorstel 

11.25 

11.50 

12.05 

8. Trombo-embolische complicaties bij COVID-19 infecties (bijlage 9a en 9b: 	12.15 
Advies en achtergrondinformatie; 

9. Samenvatting adviezen 

10. Publiciteit en communicatie 	 12.20 

11. WVTTK 	 12.25 

12. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 

Bijlagen: 
1. Verloop van de epidemie en effect van de maatregelen: 
2. Achtergronddocument ontwikkeling transitiestrategie: CIb 
3. A. Opleg samenvatting rapportage sneltesten: 

B. Status en resultaten validatie sneltesten: 
4. Epidemiologie in verpleeghuizen: 
5. Transmissie in verpleeghuizen: 
6. A. Achtergrondinformatie: Update COVID-19 in verpleeghuizen: 

B. Aanvullende maatregelen en bezoekersregeling verpleeghuizen: 

C. Voorstel voor OMT-beleid verpleeghuiszorg en wijk: 
7. Adviezen voor de luchtvaart: 
8. Voorstel voor thuisblijfbeleid geteste zorgmedewerkers: 
9. A. Trombo-embolische complicaties bij SARS-CoV-2-infecties: 

B. YNHHS: Treatment algorithm for hospitalized adults with non—severe 
COVID-19: 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 	65e OMT (10e OMT COVID-19) 

Vergaderdatum en -tijd 	Maandag 20 april 2020 9.30-12.30 uur 
Vergaderplaats 	GoToMeeting en RIVM, zalen U 0.22 (en U 0.23) 
Voorzitter 	 Jaap van Dissel 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
ici@rivm. nl 

9.30 

Achtergrond 
Tijdens de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 14 april 2020 is het transitiestrategie-document voor 
versoepeling van maatregelen besproken. Het OMT komt periodiek bij elkaar voor de opvolging van 
acties en advies op nieuwe vragen van ministeries. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg. Ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren. De nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 

2. Verloop van de epidemie (presentatie 1 
	

9.35 
2.1 Effecten (versoepeling) maatregelen 
2.2 Prognose met aanvulling voor de IC van 

3. Rol van kinderen (presentatie 2 
	

9.45 
Bijlage 1 De rol van kinderen in de transmissie van COVID-19 

4. Eerste resultaten Pienter studie (presentatie 3 	 9.50 
Bijlage 2 Pienter Corona: Voorlopige bevindingen van eerste seroprevalentiemeting 
SARS-CoV-2 in algemene Nederlandse bevolking 

9.55 
5. Voorstel monitoring effect versoepeling maatregelen 

Bijlage 3 Monitoring effect versoepeling maatregelen; 

6. Transitiestrategie, gerichte vragen van VWS 
	

10.10 
Bijlage 4 Transitiestrategie-document; 
Bijlage 5 Achtergrondinformatie bij transitiestrategie-document 

6.1 Onderwijs 
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Welk effect heeft herstarten van het fysiek primair onderwijs en welke 
uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? 
Welk effect daarbovenop heeft het openen van de kinderopvang en de 
buitenschoolse opvang en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden 
genomen? 
Welk effect heeft het herstarten van het fysiek voortgezet onderwijs en welke 
uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? 
Welk effect heeft het herstarten van het fysiek speciaal onderwijs (alle 
groepen) en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? 
Betrek hierbij ook het leerlingenvervoer. 
Welk effect heeft het herstarten van het fysiek middelbaar beroepsonderwijs en 
hoger onderwijs en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden 
genomen? 

6.2 Sport 
Welk effect heeft sporten, al dan niet georganiseerd en al dan niet in 
teamverband onder de jeugd en/of volwassenen en welke uitgangspunten 
moeten hierbij in acht worden genomen? 
Welk effect heeft het openen van trainingsfaciliteiten voor de topsport en welke 
uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? 
Welk effect heeft de dynamische component op de verspreiding van aerosolen 
bij het sporten? 

6.3 Ouderenzorg 
Bijlage 6 Voorstel bezoekersregeling ministerie van VWS; 
Bijlage 7 Randvoorwaarden bezoekregeling: Verenso 
Bijlagen 10 en 11 toegelicht door- 

Welk effect heeft het onder strikte voorwaarden toestaan van bezoek in 
verzorgingstehuizen en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden 
genomen? 

6.4 Contactberoepen 
Welk effect heeft het terugdraaien van het verbod tot het uitoefenen van de 
contactberoepen en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden 
genomen? Kan dit voor alle contactberoepen tegelijk of moet, gelet op de 
aantallen, een volgorde worden gehanteerd? 

6.5 Openbare ruimte 
Welk effect hebben de extra vervoersbewegingen? 
Wat is het gezamenlijk effect van alle bovenstaande aanpassingen? 
In hoeverre zou het gebruik van mondkapjes een plek kunnen krijgen in de 
exitstrategie; met name in situaties waarbij het bewaren van de 1,5 m afstand 
moeilijk is? Welke kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan deze 
mondkapjes? 
In hoeverre kan het meer en gericht testen een bijdrage leveren aan de exit 
strategie? Welke groepen komen bij voorrang in aanmerking voor testen? 
Is er een gerede kans dat evenementen ook na 1 juni geschrapt zouden 
moeten worden? 

7. Sneltesten 	 12.00 
Bijlage 8 Sneltesten; 

12.10 
8. Virologische dagstaten per provincie 

Bijlage 9 Stand van zaken labdiagnostiek 
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OMT leden wordt gevraagd kennis te nemen van de bijlage als achtergrondinformatie. 
Wordt niet besproken. 

9. Samenvatting adviezen 

10. Publiciteit en communicatie 	 12.20 

11. WVTTK 	 12.25 

12. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 

Presentaties: 
1. Presentatie Verloop van de epidemie en effect van de maatregelen: 

(wordt maandagochtend nagezonden) 
2. Presentatie Rol van kinderen: 	 (wordt maandagochtend 

nagezonden) 
3. Presentatie Pienter Corona: Voorlopige bevindingen van eerste 

seroprevalentiemeting SARS-CoV-2 in algemene Nederlandse bevolking: 
(wordt maandagochtend nagezonden) 

Bijlagen: 
1. De rol van kinderen in de transmissie van COVID-19: 
2. Pienter Corona: Voorlopige bevindingen van eerste seroprevalentiemeting 

SARS-CoV-2 in algemene Nederlandse bevolking: 
3. Monitoring effect versoepeling maatregelen: 
4. Transitiestrategie COVID-19: CIb (versie zaterdag 18 april) 
5. Achtergrondinformatie transitiestrategie: CIb (versie zaterdag 18 april) 
6. Voorstel bezoekersregeling: ministerie van VWS 
7. Randvoorwaarden bezoekregeling: Verenso 
8. Sneltesten: 
9. Stand van zaken labdiagnostiek: CIb, achtergrondinformatie 
10. Beleid verpleeghuizen (bij agendapunt 6.3, toegelicht door 
11. Voorstel onderzoek besmettingsgraad (bij agendapunt 6.3, toegelicht door 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.n1 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 

66e OMT (lie OMT COVID-19) 

Maandag 4 mei 2020 10.00-12.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zalen U 0.22 (en U 0.23) 
Jaap van Dissel 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.n1 

10.00 1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

Achtergrond 
Tijdens de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 20 april 2020 is het transitiestrategie-document voor 
versoepeling van maatregelen besproken. Het OMT komt periodiek bij elkaar voor de opvolging van 
acties en advies op nieuwe vragen van ministeries. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg. Ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren. De nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 

2. Verloop van de epidemie (presentatie 1, 
2.1 Effecten versoepeling verbod contactberoepen 
2.2 Prognose met aanvulling voor de IC (toelichting 

3. Contactberoepen 
Bijlage 1: Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen 
Bijlage 2: Bijlage bij Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen 
Bijlage 3: Uitwerking Afwegingskader contactberoepen 
3.1 Vaststellen afwegingskader contactberoepen 
3.2 Voorbeelden (presentatie 2, 
3.3 Noodzaak voor mondmaskers bij risicogroepen 

4. Testbeleid, bron- en contactopsporing en monitoring 
Bijlage 4: Zicht op en inzicht in verspreiding 
Bijlage 5: Bron- en contactonderzoek 
Bijlage 6: Vroegtijdige monitoring effecten verandering maatregelen op COVID-19- 
incidentie 
4.1 Testbeleid 
4.2 Bron- en contactonderzoek (toelichtingill~) 

10.05 

10.15 

10.30 
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4.3 Vroegtijdige monitoring effecten verandering maatregelen op COVID-19-incidentie 
(toelichtins ) 

5. Mondmaskers buiten de zorg 
Bijlage 7: Presymptomatische transmissie en gebruik van mondmaskers 
5.1 Discussie en vaststellen 

6. Openbaar vervoer 
Bijlage 8: Considerations for infection prevention and control measures on public 
transport in the context of COVID-19 
Bijlage 9: Afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer 
6.1 Discussie en vaststellen 

10.50 

11.10 

7. Stand van zaken initiatieven ouderenzorg (toelichting 	 11.30 
Bijlage 10: Voorstel versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen 
7.1 Onderzoek transmissie en clustering in verpleeghuizen 
7.2 Bezoekregeling verpleeghuizen 

8. Vergroting publiek ruimte 
8.1 Versoepeling maatregelen batch 1 (presentatie 3, 	 ) 
8.2 Discussie en advies 

9. Adviezen over besmettelijkheid: FMS en RIVM 
Bijlage 11: Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege 
SARS-CoV-2 
Bijlage 12: Leidraad Medische procedures die infectieuze aerosolen genereren (IAGP) 
met SARS-CoV-2 
Bijlage 13: Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19-infectie 
Bijlage 14: Besmettelijkheid en einde isolatie na COVID-19 
9.1 Discussie en vaststellen 

11.50 

12.00 

10. Samenvatting adviezen 	 12.10 

11. Publiciteit en communicatie 	 12.20 

12. WVTTK 	 12.25 

13. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 

Presentaties: 
(worden maandagochtend nagezonden) 

1. Presentatie Verloop van de epidemie en effecten versoepeling verbod 
contactberoepen: 

2. Presentatie Voorbeeld en risicogroepen contactberoepen: 
3. Presentatie Versoepeling maatregelen batch 1: 
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Bijlagen: 
1. Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen: 

AMT 
2. Bijlage bij Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen: 

3. Uitwerking Afwegingskader contactberoepen: 

4. Zicht op en inzicht in verspreiding: VWS 
5. Bron- en contactonderzoek: 
6. Vroegtijdige monitoring effecten verandering maatregelen op COVID-19 

incidentie: 
7. Presymptomatische transmissie en gebruik van mondmaskers: 

8. Considerations for infection prevention and control measures on public 
transport in the context of COVID-19: ECDC Technical report 

9. Afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer: 

10. Voorstel versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen: VWS i.s.m. sector 
11. Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege 

SARS-CoV-2: FMS 
12. Leidraad Medische procedures die infectieuze aerosolen genereren (IAGP) 

met SARS-CoV-2: FMS 
13. Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie: FMS 
14. Besmettelijkheid en einde isolatie na COVID-19: 
15. (ter info) Volledige OMT adviesaanvraag: VWS 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www, rivm. nl 

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 

67e OMT (12e OMT COVID-19) 

Vrijdag 15 mei 2020 09.30-12.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 
Jaap van Dissel 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 

Bijlage 1.1: Adviesaanvraag aan OMT van VWS 
Bijlage 1.2: Vervolgadviesaanvraag incl. 24 bijlagen, ontvangen op 14 mei 10:45 

• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

09.30 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg — ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus.  

2. Verloop van de epidemie (presentatie, 
2.1 Actualiteit 
2.2 Prognose voor de IC (toelichting, 

3. Effecten op versoepelingen (per 1 juni) (presentatie, 
3.1 Opening horecagelegenheden 
3.2 Opening terrassen 
3.3 Musea 
3.4 Voortgezet onderwijs 
3.5 Vervolgvragen 14/5 nachtclubs, discotheken, plastic schermen horeca, vervroegen 

ingangsdatum van 1/6 naar 30/5 

4. Afwegingskader heropening bedrijven en instellingen (toelichting, 
Dit kader heeft betrekking op de (beperkte) opening van bioscoopzalen, theater- en concertzalen 
en culturele instellingen en bijlagen 1 t/m 10 bij vervolgadviesaanvraag bijlage 1.2. 
Bijlage 4.1: Afwegingskader heropening 'vanuit overheidsredenen gesloten bedrijven 
en instellingen' 

09.40 

10.00 

10.20 
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5. Kinderen, onderwijs en COVID-19, 	 10.40 
Vragen VWS en voorstellen NVK (toelichting,  
Bijlage 5.1: Vragen NVK 
5.1 Bij kinderen met verstandelijke beperking 13-18 jaar, de strikte eis van 1,5 meter 

niet van toepassing te laten zijn en het te laten bij de aanbeveling om er zoveel 
mogelijk rekening mee te houden (ook bij vervoer van deze jongeren ). 

5.2 Twee vaste bezoekers toestaan voor jongeren die woonachtig zijn in de residentiële 
zorg. 

5.3 Is het verantwoord om kinderen tot en met twaalf jaar uit te zonderen voor het 
dragen van mondneusbescherming in het openbaar vervoer? 

Vragen verdere openstelling van het primair onderwijs  
5.4 Wat is de vroegst mogelijke datum waarop primair onderwijs medisch verantwoord 

en beheersbaar voor 100% open kan? Is het beter om met hele dagen onderwijs te 
werken dan met halve dagen? 

5.5 Wat zijn de ervaringen in andere landen? 
Bijlage 5.2 Strategieën EU-landen heropening scholen en kinderdagverblijven 

5.6 Duitse deskundigen stellen dat jongere kinderen wel degelijk het virus kunnen 
verspreiden. Hoe wordt dit onderzoek gewogen en meegenomen in de advisering? 

Vragen voortgezet onderwijs  
5.7 Kan het voortgezet onderwijs op 2 juni open en zo ja onder welke condities? Is het 

beter om met hele dagen onderwijs te werken dan met halve dagen? 
5.8 Is het testprotocol zoals dat voor het primair onderwijs is afgesproken ook 

afdoende voor het voortgezet onderwijs? 
5.9 Is het verantwoord om leerlingen stage te laten lopen? 

Vragen voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet 
nieuwkomersonderwijs  
5.10 Kunnen deze vormen van onderwijs op 2 juni geheel open en zo ja onder welke 

condities? 

6. Ouderenzorg 	 10.55 
6.1 Bezoek ouderen >70 en kwetsbare mensen versoepelen? (reflectie, 	) 

Bijlage 6.1: Bezoek aan ouderen thuis bij verruiming maatregelen 
6.2 Aanpassing testbeleid verpleeghuizen (toelichting, 	) 

Bijlage 6.2: Testen vaste bezoekers verpleeghuizen 

7. Vaststellen aanpassing risicogroepen (toelichting, 	 ) 
	

11.10 
Bijlage 7.1: Mailbericht met verzoek namens Harteraad, Hartstichting en NVCC 
Bijlage 7.2: Voorstel aanpassen risicogroepen 

8. Controle strategie versoepeling maatregelen (toelichting 	 ) 
	

11.25 

9. Vaststellen bijlage Covid-19, aerosolen en binnenmilieu 	 11.40 
Bijlage 9.1: Aerogene verspreiding en bijdrage ventilatiesystemen 

10. Overige vragen 	 11.55 
10.1 Is een combinatie van gebruik van een niet-medisch mondmasker en een 

spatscherm voor werknemers -in o.a. het openbaar vervoer- zinvol? 
10.2 Screening zorgpersoneel opnemen aanvullend op de huidige surveillance (verzoek 

toevoeging OMT-advies conform eerdere discussie) (toelichting, 	 ) 
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11. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 	 12.05 

12. Publiciteit en communicatie 	 12.10 

13. WVTTK 	 12.20 

14. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 

Bijlagen 
Bijlage 1.1: Adviesaanvraag aan OMT van VWS (12-05 reeds verzonden) 
Bijlage 1.2: Vervolgadviesaanvraag aan OMT van VWS (nieuwe bijlage 14-05) 
Bijlage 4.1: Afwegingskader heropening 'vanuit overheidsredenen gesloten bedrijven en 

instellingen' (13-05 reeds verzonden) 
Bijlage 5.1: Vragen NVK (12-05 reeds verzonden) 
Bijlage 5.2: Strategieën EU-landen heropening scholen en kinderdagverblijven (nieuwe 

bijlage 14-05) 
Bijlage 6.1: Bezoek aan ouderen thuis bij verruiming maatregelen (12-05 reeds verzonden) 
Bijlage 6.2: Testen vaste bezoekers verpleeghuizen (nieuwe bijlage 14-05) 
Bijlage 7.1: Mailbericht verzoek Harteraad, Hartstichting en NVVC (12-05 reeds verzonden) 
Bijlage 7.2: Voorstel aanpassen risicogroepen (volgt) 
Bijlage 9.1: Aerogene verspreiding en bijdrage ventilatiesystemen (nieuwe bijlage 14-05) 

Presentaties 
• Verloop van de epidemie (bij agendapunt 2) (volgt) 
• Effecten op versoepelingen (bij agendapunt 3) (volgt) 
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68e OMT (13e OMT COVID-19) 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

agenda 
Onderwerp 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 
Voorzitter 

Maandag 25 mei 2020 9.30-12.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 
Jaap van Dissel 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

09.30 1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 

Bijlage 1.1: Adviesaanvraag aan OMT van VWS dd 19 mei. 
Bijlage 1.2: Bijlagen bij adviesaanvraag t.a.v. sport 
Bijlage 1.3: Addendum adviesaanvraag aan OMT 
Bijlage 1.4: Bijlagen bij adviesaanvraag t.a.v. sauna en wellness 
Bijlage 1.5: Adviesaanvraag aan OMT van OCW 
Bijlage 1.6: Bijlagen bij adviesaanvraag t.a.v. primair onderwijs 

• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg - ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus.  

2. Verloop van de epidemie (presentatie 1: 
Actualiteit en prognose 

3. Effecten beoogde (vervroegde) versoepelingen (presentatie 2: - 
• Sportscholen, fitnesscentra en binnensport (inclusief sportkantines) 
• Bespreken en vaststellen afwegingskader sport (presentatie 3: 

Bijlage 3.1 
• Bespreken en vaststellen afwegingskader sauna en wellness (toelichting 

) Bijlage 3.2 
• Bespreken voorstel NVK Kinderen en sport (toelichting 	) Bijlage 3.3 
• Discussie en advies 

4. Ouderenzorg en vervoer 
• Voorstel voorwaarden versoepeling advies vitale en kwetsbare ouderen thuis 

(toelichting 
Bijlage 4.1 Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis. 

09.35 

09.50 

10.10 
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• Fylogenie uitbraken in verpleeghuizen (presentatie 4: 	 10.30 
• Vaststellen uitgewerkt Kader vervoer voor mensen naar de dagbesteding 

(toelichting 	 ) Bijlage 4.2 
• Discussie en advies 

5. Kinderen 	 10.50 
• Voorstel NVK Kinderen en vakantiekampen (Toelichting 	) Bijlage 5.1 
• Bespreken protocollen opstart primair onderwijs (toelichtin~~) 
• Discussie en advies 

6. Testen 
• Symptomatologie COVID-19 en consequenties voor testen en maatregelen 

(toelichtin 	 ) Bijlage 6.1 
• Overzicht resultaten teststraten (presentatie 5: 

7. Bron- en contactonderzoek 
• Uitwerking monitoring en indicatoren (toelichting 	) Bijlage 7.1 

8. Risicogroepen 
• Voorstel aanpassing risicogroepen en versoepeling advies risicogroepen, exclusief 

kwetsbare ouderen (toelichting 
Bijlage 8.1 Voorstel aanpassing risicogroepen en bijbehorende adviezen 
Bijlage 8.2 Update RIVM Gedragsunit (ter informatie) 

9. Aerogene verspreiding bij geforceerd stemgebruik en blaasinstrumenten 
• Vaststellen nota Aerogene verspreiding bij geforceerd stemgebruik en 

blaasinstrumenten (Toelichting 
Bijlage 9.1 Nota Aerogene verspreiding bij geforceerd stemgebruik en 
blaasinstrumenten 

• Discussie en advies 

10. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 

11. Publiciteit en communicatie 

12. WVTTK 

13. Sluiting en vervolgafspraken 

11.10 

11.30 

11.50 

12.00 

12.10 

12.15 

12.20 

12.25 

Bijlagen 
1.1 t/m 1.6 Vragen VWS en OCW 
3.1 Afwegingskader sport 
3.2 Afwegingskader sauna en wellness 
3.3 Voorstel NVK Kinderen en sport 
4.1 Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis 
4.2 Kader vervoer voor mensen naar de dagbesteding 
5.1 Voorstel NVK Kinderen en vakantiekampen 
6.1 Symptomatologie COVID-19 en consequenties voor testen en maatregelen 
7.1 Monitoring en evaluatie contactonderzoek 
8.1 Voorstel aanpassing risicogroepen, bijbehorende adviezen en afwegingskader 
voor werk 
8.2 Update RIVM Gedragsunit (ter informatie) 
9.1 Nota Aerogene verspreiding bij geforceerd stemgebruik en blaasinstrumenten 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

skte 

'21&1W 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 
Vicevoorzitter 
Secretaris 

69e OMT (le OMT-z over 
COVID-19 en nertsen 

Woensdag 3 juni 2020 9.15-11.15 uur 
GoToMeeting en RIVM zaal U.022 
Jaap van Dissel 
Arjan Stegeman 
Aura Timen 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

9.15 1. Welkom en opening vergadering 
• Toelichting over het OMT-Z 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden 

Achtergrond 
Op een drietal nertsenbedrijven (5 locaties) zijn besmettingen geconstateerd met SARS-CoV-2. De 
ernst van Covid-19 bij nertsen op nertsenbedrijven varieert van mild tot ernstig (longontsteking, 
sterfte). Naar aanleiding hiervan is een meldingsplicht ingesteld, zijn maatregelen afgekondigd en is 
divers onderzoek gestart. Op 3 van de 5 besmette locaties lijkt de infectie al langer aanwezig en af te 
nemen, op een bedrijf woedt het nog in alle hevigheid. Op drie bedrijven lijken mensen het virus te 
hebben geïntroduceerd, en vervolgens heeft nerts-nerts transmissie kunnen plaatsvinden. Er zijn vier 
waarschijnlijke besmettingen van medewerkers met een nertsensequentie. Op een bedrijf zijn een 
aantal katten positief bevonden voor het virus, mogelijk via nertsen, hun rol in de verspreiding tussen 
nertsenbedrijven is nog onduidelijk. Blootstelling van omwonenden via lucht lijkt onwaarschijnlijk. Alle 
bedrijven in Nederland zullen de komende periode gescreend worden, dit is ongoing. Op 31 mei is 
bekend geworden dat op nog drie bedrijven SARS-CoV-2 is vastgesteld en een vierde bedrijf verdacht 
is (bijlagen 1 t/m 4). 
De Deskundigengroep Dierziekten heeft een veterinaire inschatting maken over de mogelijkheid dat 
SARS-CoV-2 blijft circuleren op de besmette nertsenbedrijven en zo op termijn een blijvende bron zou 
kunnen worden voor her-infectie van mens en dier. Deze inschatting vormt de basis voor de discussie 
in het OMT-z. 

Doelstelling 
Het doel van het OMT-Z is dan ook het beoordelen van de onderzoeksresultaten (epidemiologische 
analyses bij de nertsenbedrijven, infectieusiteit van feces/mest, analyses bij katten en honden, 
screening bedrijven) om het humane risico op korte en lange termijn in te schatten. Hierbij zal de 
inschatting op de kans van reservoirvorming van SARS-CoV2 in nertsen en andere gevoelige dieren 
worden vertaald in risico's voor de volksgezondheid. Het OMT-z zal adviseren over eventuele 
aanpassingen en of nieuwe maatregelen op veterinair gebied noodzakelijk zijn ten behoeve van de 
volksgezondheid. 
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2. Actuele situatie/ presentaties 	 9.20 
2.1 Situatie veterinair 	 (10 min). 
2.2 Situatie humaan, 	 (10 min) 
2.3 Resultaten sequencing, 	 (10 min) 
2.4 Opties voorgestelde veterinaire maatregels 	 (15 min) 

3. Verhelderende vragen na de presentaties 	 10.05 

4. Discussie aan de hand van de volgende vragen: 
• Wat betekent het voor de volksgezondheid als SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven niet 

snel uitdooft of langdurig op deze bedrijven zou blijven circuleren? 
• Wat betekent het voor de volksgezondheid, als vanuit deze blijvend besmette 

nertsenbedrijven andere diersoorten, zoals katten, met SARS-CoV-2 besmet worden 
en in deze soorten reservoirvorming plaatsvindt? 

• Hoe waarschijnlijk zijn bovengenoemde scenario's? 
• Met welke maatregelen kunnen bovengenoemde risico's voor de volksgezondheid 

worden beperkt/voorkomen? 
• Vormen de resultaten van het onderzoek een aanleiding om vanuit 

volksgezondheidsoogpunt maatregelen te treffen om reservoirvorming van SARS-
CoV-2 bij (nertsen,) honden en katten te voorkomen en op welke manier is dit 
mogelijk? 

10.20 

5. Samenvatting van de adviezen 	 11.00 

6. Publiciteit en communicatie 	 11.05 

7. WVTTK 	 11.10 

8. Sluiting en vervolgafspraken 	 11.15 

Bijlagen 
1. Kamerbrief 19 mei 2020 Stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven 
2. Kamerbrief 25 mei 2020 Stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven 
3. Kamerbrief 28 mei 2020 Landelijke maatregelen op nertsenbedrijven 
4. Kamerbrief 1 juni 2020 Stand van zaken COVID-19 bij nertsenbedrijven 
5. SARS-CoV-2 infection in farmed mink 
6. Tijdlijnen nertsenbedrijven 
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s.Sa, 
-21^, Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

agenda 
Onderwerp 
Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 
Voorzitter 

70e OMT (14e OMT COVID-19) 

Dinsdag 16 juni 2020 9.30-12.00 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 
Jaap van Dissel 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm. ni 

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

09.30 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg - ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 

2. Verloop van de epidemie (presentatie 70.2: 
Actualiteit en prognose 

3. Effecten beoogde (vervroegde) versoepelingen (presentatie 70.3: 

4. Generiek afwegingskader en advies beoogde vervroegde versoepelingen 

5. Advies WHO mondneusmaskers (bijlage 70.5.1 en bijlage 70.5.2: toelichting 

MI) 

6. Rol van ventilatie bij verspreiding corona (bijlage 70.6, toelichting LCI) 

7. Patiënten met migratie achtergrond en arbeidsmigranten (presentatie 70.7: 

8. Overzicht resultaten teststraten (presentatie 70.8: 

9. Testen van mensen zonder klachten (bijlage 70.9, toelichting 

10. Pleidooi aanpassing test- en weringsbeleid 0-4-jarigen (bijlage 70.10) 

11. Samenvatting van de adviezen door de voorzitter 

09.35 

) 09.45 

09.55 

10.10 

10.25 

10.40 

10.50 

11.05 

11.20 

11.30 
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12. Publiciteit en communicatie 	 11.40 

13. WVTTK 	 11.50 

14. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.00 
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71e OMT (15e OMT COVID-19) 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.ni  

agenda 
Onderwerp 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 
Voorzitter 

Maandag 22 juni 2020 9.30-12.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 
Jaap van Dissel 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 

Bijlage 71.1.1 Adviesaanvraag aan OMT van VWS (ontvangst 16 juni), Bijlage 
71.1.2 Addendum op adviesaanvraag 

• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

09.30 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg - ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 

2. Verloop van de epidemie (presentatie 71.2: 	 ) 
	

09.35 
Actualiteit, effecten versoepeling na 1 juni en prognose 

3. Anderhalve meter beleid voortgezet (speciaal) onderwijs (bijlage 71.3 	09.50 
Literatuuronderzoek onderwijs, presentatie 71.3: 

4. Uitgangspunten generiek afwegingskader en advies beoogde vervroegde 	10.10 
versoepelingen (bijlage 71.4: generiek afwegingskader, toelichting door 

) 

5. Afwegingskader betaald voetbal, topsport, binnen- en buitensport inclusief 
amateurcompetities (bijlage 71.5, toelichting door 

6. Rol van ventilatie bij verspreiding corona (bijlage 71.6 Rol van ventilatie bij 
verspreiding corona, presentatie 71.6: 	 ) 

7. Overzicht resultaten teststraten (presentatie 71.7 
Bronnen van recente patiënten uit OSIRIS 

11.00 

11.20 

11.40 
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8. Stukken ter vaststelling 	 12.00 
1. Advies WHO mondneusmaskers (bijlage 71.8.1) 
2. Beleid SARS-CoV-2-PCR bij personen zonder klachten (bijlage 71.8.2) 

9. Publiciteit en communicatie 	 12.30 

10. WVTTK 	 12.40 

11. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.50 

Bijlagen 

• 71.1.1 Adviesaanvraag aan OMT van VWS (ontvangst 16 juni) 	 Verstuurd 18-6 
• 71.1.2 Addendum op adviesaanvraag 	 Verstuurd 18-6 
• 71.3 	Literatuuronderzoek onderwijs 	 Verstuurd 21-6 
• 71.4 	Generiek afwegingskader (2e concept) 	 Verstuurd 21-6 
• 71.5 	Afwegingskader betaald voetbal, topsport, binnen- en buitensport 	Verstuurd 19-6 

inclusief a mateurcompetities 
• 71.6 	Rol van ventilatie bij verspreiding corona 	 Verstuurd 18-6 
• 71.8.1 Advies WHO mondneusmaskers 	 Verstuurd 20-6 
• 71.8.2 Beleid SARS-CoV-2 PCR bij personen zonder klachten 	 Verstuurd 21-6 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

J. 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 
Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Deelnemers 

OMT-Zodnosen 
Donderdag 16 juli 2020 9.00-11.00 uur 
GoToMeeting tele-videoconferentie of zaal U0.23 
Jaap van Dissel 
Arjan Stegeman 
Zie deelnemerslijst 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info©rivm.ril 

9.00 1. Welkom en opening vergadering 
Toelichting over het OMT-Z 
Gebruik van GoToMeeting, vergaderetiquette 
Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
Introductie leden (indien nodig) 

Achtergrond 
Sinds begin juni tot aan 14 juli zijn inmiddels op 23 (locaties van) nertsenbedrijven 
besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld waarbij ruimingen hebben plaatsgevonden. 
LNV heeft een vervoersverbod ingesteld van nertsen en mest, er is een verscherpt 
hygiëneprotocol ingesteld en een bezoekersverbod. Daarnaast is er een verplichting dat 
honden en katten op een (ontruimd) bedrijf blijven. Daarbij is er een dringend advies 
dat medewerkers met klachten passend bij COVID-19 niet in aanraking komen met de 
nertsen en zich laten testen. 
Door middel van serologische screening en Early Warning (melden van verhoogde uitval) 
komen steeds weer nieuwe besmettingen bij nertsenbedrijven aan het licht. De oorzaak 
hiervan is niet duidelijk. 

Er is een tweede omgevingsonderzoek verricht bij een bedrijf met nu een recente 
infectie die aantoont dat in de nertsenstal en bij de ingang van de stal het SARS-CoV-2 
aantoonbaar is, maar dat bij een meetopstelling verder weg van de stal het virus niet 
meer aantoonbaar is. 

Onder konijnenbedrijven is serologisch onderzoek verricht. In het DB-Z dd 30 juni 
konden de deelnemers door het ontbreken van confirmatie en het ontbreken van de 
resultaten van de virusneutralisatietest nog geen uitspraak doen of SARS-CoV-2 onder 
commercieel gehouden konijnenbedrijven circuleert. De resultaten van de testen zijn 
inmiddels bekend. 

De voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft op 8 juli j.l. een brief aan 
de minister van Landbouw gestuurd (zie bijlage 1) waarin verzocht wordt om alle 
nertsenbedrijven in hun regio preventief te ruimen vanwege de aanhoudende 
besmettingen. De minister vraagt het OMT-Z om dit verzoek te beoordelen en een 
uitspraak te doen of er ten behoeve van bescherming van de volksgezondheid preventief 
ruimen onderbouwd kan worden. Ook al heeft de minister van LNV al een standpunt 
hierover ingenomen (zie bijlage 2), ook wordt de mening van het OMT-Z gevraagd. 

VERSIE 3 
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Doelstelling 
In het OMT-Z bespreken we wat de oorzaak voor de aanhoudende transmissie in de 
nertsenbedrijven kan zijn, duiden de resultaten van een tweede IRAS-
omgevingsonderzoek op besmette nertsenbedrijven, interpreteren we de 
virusneutralisatietesten bij konijnen en bespreken we de vraag of preventief ruimen van 
nertsenbedrijven zinvol is in het kader van de volksgezondheid. De ingestelde 
maatregelen zullen tegen het licht worden gehouden en zo nodig aangescherpt gezien de 
nog steeds opduikende nieuwe infecties met SARS-CoV-2. 

Vraagstelling 
• Wat is de oorzaak van de aanhoudende reeks besmettingen op nertsenbedrijven en 

welke maatregelen moeten eventueel aangescherpt worden om besmettingen te 
voorkomen? (Zie voor de vragen van VWS bijlage 4) 

• Deelt u de conclusies van het omgevingsonderzoek waarmee wederom is aangetoond 
dat SARS-CoV-2 in en net buiten nertsenstallen aanwezig is maar daarbuiten geen risico 
vormt voor de omgeving? (Zie voor het omgevingsonderzoek bijlage 3) 

• Deelt u de mening dat, gezien de resultaten van de virusneutralisatietesten, er geen 
circulatie van SARS-CoV-2 onder commercieel gehouden konijnen is? 

• Kunt u aangeven dat preventief ruimen van alle nertsenbedrijven substantieel bijdraagt 
aan het verminderen van het risico voor de volksgezondheid? 

2. Actuele situatie/presentaties 

2.1 Besmette nertsenbedrijven - 

2.2 Besmette eigenaren en medewerkers - 

2.3 Update sequencing - 

2.4 Resultaten virusneutralisatietesten konijnen - 

2.5 Preventief ruimen, te onderbouwen? - 

3. Verhelderende vragen na de presentaties 

4. Discussie ten behoeve van de vraagstelling 
Doorlopende besmettingen op nertsenbedrijven, omgevingsonderzoek nertsen, 
virusneutralisatie van de konijnen, en preventief ruimen zijn de bespreekpunten aan de 
hand van de vraagstelling. 

9.10 

9.50 

10.00 

5. Samenvatting van discussie en adviezen (voorzitter) 	 10.20 

6. Publiciteit en communicatie naar beroepsgroepen en publiek 	 10.40 

7. WVTTK 	 10.50 

8. Sluiting en vervolgafspraken 	 11.00 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

agenda 
Onderwerp 
Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 
Voorzitter 

73e OMT (17e OMT COVID-19) 

Dinsdag 28 juli 2020 9.30-11.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 en U 0.23 
Jaap van Dissel 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm.n I 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 

Bijlage 73.1. Adviesaanvraag aan OMT van VWS (ontvangst 24 juli 2020) 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

09.30 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg - ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
• het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus.  

2. Verloop van de epidemie (presentatie 73.2 
	

) 
	

09.35 
Actualiteiten, effecten versoepeling en prognose 

3. Advies mondneusbescherming in openbare ruimten (bijlage 73.3.1 Advies 	10.00 
mondneusbescherming in openbare ruimten: toelichting door 	) (bijlage 
73.3.2 Notitie mondkapjes gedragsunit RIVM) (bijlage 73.3.3 Advies WHO 
mondneusmaskers) 

4. Advies maatregelen reizigers uit risicogebieden (testen, quarantaine) (bijlage 	10.30 
73.4 Advies maatregelen reizigers uit risicogebieden) (presentatie 73.4 

11.00 
5. Publiciteit en communicatie 

11.20 
6. WVTTK 

11.50 
7. Sluiting en vervolgafspraken 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

cri 
'etWitS 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 

74e OMT (18e OMT COVID-19) 

Maandag 17 augustus 2020 11.00-12.00 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U 0.22 en U 0.23 
Jaap van Dissel 

T 030 274 70 00 
F 030 274 29 71 
Ici@rivm.nl  

11.00 1. Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

Achtergrond 
Het OMT komt periodiek bij elkaar om de medisch-inhoudelijke stand van zaken betreffende COVID-19 
vast te stellen en te duiden, voor de opvolging van acties en voor de beantwoording van vragen van de 
Nederlandse overheid. 

Doelstelling 
Het OMT geeft vervolgadviezen over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en 
over de versoepeling van maatregelen op grond van drie pijlers zoals benoemd door het kabinet: 
• een acceptabele belastbaarheid van de zorg - ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-

19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, 
planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart; 

• het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving; 
het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. 

2. Verloop van de epidemie (presentatie 74.2 	 en 	 11.05 
Actualiteiten, effecten versoepeling en prognose 

3. Voorstel nieuwe landelijke maatregelen 
(bijlage 74.3: Voorstel landelijke en lokaal-regionale maatregelen COVID-19 
bestrijding, toelichting door 

4. Voorstel regionale maatregelen 
(bijlage 74.3 Voorstel landelijke en lokaal-regionale maatregelen COVID-19 bestrijding, 
bijlage 74.4 Bijlage LCI richtlijn: Handreiking maatregelen bij clusters en regionale 
verspreiding van COVID-19, toelichting door 

11.15 

11.30 

5. Uitzonderingsbeleid bezoek kindercentra voor kinderen van 0 tot 4 jaar indien 11.45 
zij "een overige nauw contact zijn" van een persoon met SARS-CoV-2. 
(presentatie 74. 	 ) 

6. Publiciteit en communicatie 	 11.50 
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7. WVTTK 	 11.55 

8. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.00 

Bijlagen 

• 74.3 	Voorstel landelijke en lokaal-regionale maatregelen COVID-19 
bestrijding 

• 74.4 	Bijlage LCI richtlijn: Handreiking maatregelen bij clusters en 
regionale verspreiding van COVID-19 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 

KvK Utrecht 30276683 

rt.x410.13' 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info©rivm.n1 

Onderwerp 
Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Deelnemers 

OMT-Zotinosen 
Donderdag 20 augustus 2020 11.00-12.30 uur 
GoToMeeting en RIVM, zaal U0.22 en U0.23 
Jaap van Dissel 
Arjan Stegeman 
Zie deelnemerslijst 

1. Welkom en opening vergadering 
• Toelichting bij het OMT-Z 
• Gebruik van GoToMeeting, vergaderetiquette 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie leden (indien nodig) 

11.00 

Achtergrond 
Sinds begin juni tot aan 18 augustus zijn inmiddels op 33 (locaties van) 
nertsenbedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld waarbij ruimingen hebben 
plaatsgevonden. LNV heeft een vervoersverbod ingesteld van nertsen en mest, er is een 
verscherpt hygiëneprotocol ingesteld en een bezoekersverbod. Daarnaast is er een 
verplichting dat honden en katten op een (ontruimd) bedrijf blijven. Daarbij is er een 
dringend advies dat medewerkers met klachten passend bij COVID-19 niet in aanraking 
komen met de nertsen en zich laten testen. 
Ondanks aanvullende maatregelen in juli, worden aanhoudend nieuwe besmette 
bedrijven aangetoond door middel van serologische screening en Early Warning 
(wekelijks testen van kadavers). Het OMT-Z wordt nu gevraagd om een nieuwe 
risicobeoordeling te doen en advies te geven over maatregelen. 

Doelstelling 
Het OMT-Z wordt opnieuw om advies gevraagd in verband met mogelijke risico's van de 
nertsenhouderij voor de volksgezondheid. Het OMT-Z heeft op 17 juli jl. aangegeven 
dat, als er na half augustus nog besmettingen zijn en als de humane epidemiologische 
situatie niet is veranderd, preventieve ruiming van bedrijven een optie is om 
reservoirvorming in de nertsenhouderij te couperen. 
Het OMT-Z bespreekt de voortgang naar het onderzoek van de oorzaak voor de 
aanhoudende transmissie in de nertsenbedrijven en er worden onderzoeksresultaten 
geduid. De ingestelde maatregelen zullen tegen het licht worden gehouden en zo nodig 
worden er adviezen voor aanscherping gegeven gezien de nog steeds opduikende 
nieuwe infecties met SARS-CoV-2. 
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2. Actuele situatie/presentaties 

2.1 Voortgang onderzoek oorzaak besmettingen — 

2.2 Update sequencing — 

2.3 Besmette eigenaren en medewerkers — 

2.4 Aanzet discussie — 

3. Verhelderende vragen na de presentaties 

4. Discussie en beantwoording vraagstelling (zie bijlage 1, adviesaanvraag) 

11.10 

11.30 

11.45 

Bespreekpunten: doorlopende besmettingen, infectiebronnen en verspreidingsroutes, 
risico volksgezondheid, reservoirvorming en maatwerk per regio. 

5. Samenvatting van discussie en adviezen (voorzitter) 	 12.15 

6. Publiciteit en communicatie naar beroepsgroepen en publiek 	 12.20 

7. WVTTK 	 12.25 

8. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.30 

Bijlagen: 

1. OMT adviesaanvraag 18 augustus 
2. NVWA Kaart besmette bedrijven 18 augustus 2020 
3. NVWA Kaart Nederland Besmet vs. Verdacht vs. Actief 19 augustus 2020 
4. EPI-NVWA Nertsenbedrijven 
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agenda A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
i nfo@rivm. nl  

OMT 76 en evaluatie OMT's 
COVID-19 
Donderdag 27 augustus 2020 9.30-12.30 
GoToMeeting en RIVM, zaal 00.22 en U0.23 
Jaap van Dissel 
Zie deelnemerslijst 

Onderwerp 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
Voorzitter 
Deelnemers 

Welkom en opening vergadering 
• Aanleiding en vraagstellingen van dit OMT (Bijlage 76.1) 
• Toelichting op de belangenverklaringen van de deelnemers 
• Vertrouwelijkheid van de inhoud en de vergaderstukken 
• Introductie (nieuwe) leden 

9.30 

DEEL 1: INHOUDELIJK OMT 

1. Actuele epidemiologische situatie (presentatie~i) 

2. Onderzoek transmissie verpleeghuizen (presentatie 	) (Bijlagen 76.2.1 	9.40 
en 76.2.2 en 76.2.3) 

1. De duiding van de onderzoeksresultaten en conclusies t.a.v het (niet) herkennen 
van besmettingen bij bewoners en medewerkers en de risico's die daaruit 
voortkomen voor de kwetsbare verpleeghuispopulatie. 

2. De aanbevolen preventieve strategieën bij oplopende omgevingsprevalentie (code 
oranje) 

3. Het testbeleid bij uitbraak (code rood) 

3. Dancings en nachtclubs (toelichtin~) 
	

10.05 

4. Thuisquarantaine kinderen 0-4 jaar (presentati~) 
	

10.15 

5. Innovatief testen - procesafspraken hoe nu verder 	 10.25 

PAUZE 

DEEL 2: EVALUATIE OMT'S COVID-19 (Bijlage Evaluatie OMT COVID-19 [Excel]) 

1. Wat ging goed? (samenvatting 	 10.30 

9.35 
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2. Verbeterpunten 	 10.45 
• Samenstelling OMT 
• Organisatie OMT 
• Transparantie 
• Verhouding wetenschap en beleid/onafhankelijkheid OMT 

o Agendering VWS 
o Scheiding wetenschap en beleid 
o Onderbouwing adviesbrief 
o Non-covid-zorg en maatschappelijke gevolgen 
o Advisering strategie 

3. WVTTK 	 12.00 

4. Sluiting en vervolgafspraken 	 12.15 

VERSIE 3 
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