


Proces

• Zondag (15-11): Bespreking sheets in Catshuis
• Maandag (16-11): Bespreking sheets in ACC

OMT + BAO --> Verwerken
Presentatie sheets in Veiligheidsberaad

• Dinsdag (17-11): Presentatie in MCC (besluitpunt afschalingssystematiek)
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Geleerde lessen & risico’s bij afschalen
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Geleerde lessen uit zomer
• In laagste risiconiveau: basispakket aan maatregelen waar afschaling naartoe gaat moet 

beter gedrag borgen dan pakket in zomer, om derde golf te voorkomen. 
• Naleving van de maatregelen komt onder druk te staan bij afschalen – hier moet met 

maatregelen en aanpak handhaving rekening mee worden gehouden. 
• Men moet voorbereid zijn op snelle opschaling (en bestuurlijke processen moeten zo 

ingericht zijn dat snel ingrijpen mogelijk is)

Risico’s bij afschalen
• Compliance nu is minder goed dan tijdens 1e golf 
• Compliance kan terugzakken als urgentie daalt
• Winter versus lente/zomer: meer binnen
• Incidentie in veel andere landen stijgt nog door (grenseffecten, toerisme)
• Criteria kunnen wijzigen als situatie wijzigt (o.a. PCR sneltesten)



Doel en uitgangspunten bij het afschalen
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Doel is om af te schalen naar het risiconiveau waakzaam: 
• Om het virus weer maximaal te controleren t.b.v. (1) een epidemiologisch beeld dat op de 

langere termijn houdbaar is voor de zorg; en (2) ter voorkoming van een 3e golf. 
• Met een bijbehorend maatregelenpakket dat op de langere termijn houdbaar is voor de 

samenleving. 
• Deze moeten altijd in balans zijn: het virus moet maximaal onder controle blijven, en de 

samenleving moet daarbij zo min mogelijk geraakt worden. 

Bij de afschaling horen de volgende uitgangspunten
• We willen conservatief afschalen: voorkomen dat we snel terugschieten naar hogere 

incidentie en komen tot een laag ‘plateau’ aan besmettingen  (zie uitleg sheet hierna).
• Het ‘basispakket’ aan maatregelen moet leiden tot betere resultaten dan in zomer. 
• We willen voorkomen dat afschaling leidt tot een verslechtering van de naleving van de 

nog wél geldende maatregelen. 



Waarom conservatief afschalen?

• Hanteren van conservatievere methodiek
• Bij opschalen wordt gekeken naar de voorkant van de golf.
• Bij afschalen moet naast de achterkant van de golf (aantal besmettingen en 

R-waarde), óók gekeken worden naar het aangelegde stuwmeer aan 
COVID-zorgvraag (bedbezettingen en besmette VPH).

• Criteria voor afschalingsstappen conservatief opstellen om:
1. Te voorkomen dat het virus zich weer te snel verspreidt, voorkomen op en 

neer golven van incidentie en in plaats daarvan komen tot een plateau, 
voorkomen snelle derde golf (met bijbehorende heftige maatregelen voor 
samenleving).

2. Capaciteit in de curatieve & langdurige zorg en bij de GGD moet weer op orde 
komen, inclusief herstel van personeel.

7



Afschalingsplan

Inrichting afschalingsplan:
• Afschalen in 2 stappen: via een tussen niveau terug naar ‘waakzaam’. 
• De maatregelen gelden landelijk t.b.v. handhaafbaarheid, solidariteit en 

communiceerbaarheid/voorspelbaarheid.
• Deze maatregelenpakketten zijn dusdanig zwaar dat niet de zwakste regio’s 

terug omhoog schieten.
• Zodra het landelijk gemiddelde ‘waakzaam’ is, start de regionale aanpak weer 

o.b.v. de routekaart en gelden de criteria voor de weg omhoog
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