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Beheersing verspreiding & impact corona virus vraagt om aantal hoofdmaatregelen

Alert op symptomen temperatuur, hoest, keel-/hoofd-/spierpijn, evt. darmen en verkouden
(bij milde klachten thuis blijven)

Hygiene maatregelen geen handen geven, handenwassen, niezen (elleboog/papier), etc.

Individuele afstand geen groepen, 1.5m afstand
Groepen (verpreiding) besloten is: geen meetings/events, veel thuis werken, geen horeca, 

geen contactberoepen, scholen dicht, etc.
Import virus voorkom grenzen bewaken

(symptomen controle lastig; sommige landen: verplichte quarantaine, etc.)

Zorg capaciteit vergroten
(incl. zorgpersoneel, bescherming (kleding, mondkapjes, sanitizers), 
(IC)ruimtes, monitors, beademing, medicijnen (o.a. midazolam), etc.)

Genezing beleid vaccins (CEPI, ontwikkeling en beschikbaarheid) en geneesmiddelen



Effectief toegepast in diverse landen:

(Uitgebreid) Testen zowel Virus (ziek/of niet) als Antistoffen immuun
Apps complementering en versterking (test) (en gedrags) beleid

Mogelijk minder effectief (maar wel impact op bewustwording):

Temperatuur detectie meten (op vele locaties; maar geeft beperkte informatie!)
Mondkapjes eigen bescherming en/of bescherming voor anderen

ondersteuning en controle gedragsverandering

Combinatie uitgebreid testen & contact tracing lijkt beste manier om verspreiding corona virus te beheersen
lock-down-exit



Twee soorten testen met andere methoden en toepassingen

Virus Testen (V): hebt neus cellen - moleculaire / PCR test
= labs: 33 diagnostische lab + (nu): 6 BMHK labs + 3 DGK labs + Sanquin

+ (evt.) 25-50 onderzoekslabs
= capaciteit: opgeschaald (midden maart) van 2000 testen per dag tot nu (begin april)    

al 4000 p/d; mogelijk tot 17.500 p/d tot (mogelijk gewenst) 25+ testen p/d
= leveranciers: m.n. Roche, BioMerieux, Qiagen, ThermoFisher, Korea, (China), (US), etc. 

en/of gecomplementeerd met eigen swabs, eigen productie of uitbesteding:
nu nog géén leveringszekerheid bij 5000+ (?) per dag (10k voor 1 maand)

= afnamecapaciteit GGDs/huisartsen/drivethru van belang bij bredere testing
= nog weinig betrouwbare en gevalideerde antigen en sneltesten; wel veel ontwikkelingen

Antilichaam = hebt het virus gehad bloed antilichamen serologisch
Testen (A): = Sanquin diagnostische labs + andere labs; 

nog te organiseren op schaal (inclusief monsters GGD op schaal)
= leveranciers: m.n. Euro-Immuun, Wantai, USA, Korea, etc.
= afnamecapaciteit GGDs/huisartsen/drivethru van belang bij bredere testing
= sneltesten nog niet betrouwbaar; wel veel snelle ontwikkelingen
= aanname: bij aantonen antilichamen 6-12 maanden immuniteit en niet infectueus











Voorstel om mogelijk (tracing) apps te lanceren ter versterking beleid

10 soorten apps ge-evalueerd (McKinsey, Accenture, KPN, etc.); diverse niet bruikbaar

Tracing App (S. Korea, Singapore, Oostenrijk, etc.)
= download en connect (15-75% v/d bevolking; vrijwillig, stimuleren, verplicht in gelegenheden)
= indien symptomen vul in
= mensen (2-4 meter/x min) in buurt geweest laatste x dagen krijgen bericht

(mogelijk verdacht; gever anoniem)
= indien getest: mensen in omgeving geweest krijgen bericht
= na drie weken alles verwijderd (privacy)

Drukte metingen App (diverse landen; past bij
= vraagt om spoedwet
= registreert groepen mensen en waarschuwt automatische
= eventueel push alert
= direct alles verwijderd (privacy)

Symptomen App 
= helpt zelf monitoring (o.a. OLVG app)



Maatregelen blijven van kracht

Samenvatting

Blijf alert op symptomen en hygiene, houdt afstand en geen meetings en voorkom import virus.
Vergroot zorg capaciteit (!) en bereid positive vaccins en geneesmiddelen voor.

Mondkapjes, Temperatuur meetingen en drones helpen gedrag/bewustwording.






