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van de keuzes wordt voorkomen dat deze willekeurig overkomen en de aanpak 
ter discussie komt. 
  
Vervolgens geven wij u ter weging van epidemiologische, maatschappelijke en 

economische belangen enkele meer specifieke aandachtspunten mee, mede 
vanuit ons onderzoek naar de maatschappelijke effecten van een jaar corona in 
Nederland: 

 

• Er staan concrete datums in het plan en dat geeft helderheid en 
perspectief, maar daarbij is het wel belangrijk om goed te benoemen dat 
ook het epidemiologisch beeld of de instroom van ziekenhuispatiënten van 
belang is bij het toelaten van versoepelingen. Dit staat nu wat in een noot 
verstopt en kan tot teleurstellingen leiden als de weging van alle belangen 
gemaakt wordt. Het is evenzo belangrijk om aan te geven wat het 
eventuele gevolg is van erna weer oplopende besmettingen zodat het 

overheidshandelen ook dan voorspelbaar blijft. In dat laatste geval raden 
wij aan steeds samen met instellingen en bedrijven naar oplossingen te 
zoeken om te voorkomen dat sluiting van een gehele sector weer aan de 
orde komt.  

• Consequent kan ook betekenen dat dezelfde volgorde wordt aangehouden 
als bij de versoepelingen na de eerste lockdown: bv. eerst het buiten 
sporten en dan het binnen sporten weer toestaan. Als nu voor een andere 
volgorde wordt gekozen dan is het raadzaam dit goed toe te (kunnen) 
lichten. 

• Neem kennis van  het onderzoek naar draagvlak van het RIVM: met name 
thuis weinig mensen ontvangen en sporten kent weinig draagvlak. Ook uit 
de SCP-publicatie ‘Een jaar met corona’ blijkt dat mensen vooral kleinere 
bijeenkomsten, zoals feestjes en verjaardagen missen, vaker dan 
evenementen. Geef dat voorrang.  

• Het wordt voor veel mensen steeds lastiger te begrijpen als er grotere 
groepen bijeen mogen komen, zoals op terrassen en in 
sportgelegenheden of bij evenementen, terwijl thuis maar een enkele 
persoon ontvangen kan worden. Alhoewel dit vanwege het risico op 

overdracht van het virus thuis begrijpelijk kan zijn, schatten wij in dat de 

aanname dat mensen zich aan de bezoekbeperking blijven houden - 
gegeven de grote behoefte aan de kleine ontmoetingen in eigen kring - 
een hoge mate van wensdenken zal blijken te zijn. Vanuit sociaal oogpunt 
is de ontmoeting van familie en vrienden bovendien niet het laatste maar 
eerste belang voor veel mensen, en daarnaast ook een mensenrecht. 

• Onderbouw de versoepelingen ook inhoudelijk zodat mensen begrijpen 
waarom voor de volgorde in versoepeling is gekozen. Bij het een kan 
vooral het welbevinden en kansen van scholieren en studenten voorop 

staan, en bij het ander die voor ondernemers, of het algemeen sociaal 
welbevinden.  

• Bedenk bij welke groepen sociale en psychische effecten het meest 
cumuleren, en geef deze groepen prioriteit bij versoepelingen. In ons 
onderzoek zien wij dit bv. bij jongvolwassenen, studenten en scholieren, 
maar ook ouderen (die vaker eenzaam zijn), mantelzorgers, en kwetsbare 

groepen op de op de arbeidsmarkt. 

• De overheid draagt verantwoordelijkheid om bij alle maatregelen en 
stappen de mensenrechten en grondrechten van burgers te bewaken. In 
het bijzonder de avondklok en bezoekbeperkingen thuis leggen 






