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Advies 27: Handelingsperspectief nauwe contacten (in CoronaMelder) 
Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 

15 oktober 2021 

 
Inleiding Begeleidingscommissie 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Begeleidingscommissie ingesteld 
die de Minister zal adviseren over digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19. De 
begeleidingscommissie brengt naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit. 
Onderstaande betreft een advies over het handelingsperspectief in CoronaMelder voor mensen die in 
bepaalde mate beschermd zijn tegen het SARS-CoV-2 virus.  

 
De Begeleidingscommissie constateert dat volgens de huidige LCI richtlijn een deel van de 
CoronaMelder gebruikers zich na een notificatie in de app niet hoeven te laten testen of thuis hoeven 
te blijven. Het betreft hier gebruikers die 14 dagen of langer geleden helemaal gevaccineerd zijn, een 
SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt en daarna één keer zijn gevaccineerd (meer dan 14 dagen 
geleden), of minder dan 6 maanden geleden hersteld zijn van een SARS-CoV-2 infectie. Deze groepen 
mensen worden blijkbaar als volledig immuun beschouwd en hoeven alleen nog te testen wanneer zij 
symptomen hebben. De commissie is echter van mening dat iedereen die een melding van nauw 
contact in de CoronaMelder krijgt, geadviseerd moet worden om zich (gratis) te laten testen bij de 
GGD, onafhankelijk van vaccinatiestatus of eerder doorgemaakte infectie. Dit ook in afwezigheid van 
symptomen. Genotificeerde nauwe contacten moeten daarbij op zijn minst het advies krijgen een 
zelftest te doen, en in geval van een positieve uitslag hiervan zich ook bij de GGD te laten testen.  

Tevens beveelt de commissie aan om een energieke en gerichte publiciteitscampagne te lanceren 
voor het gebruik van CoronaMelder, juist nu mensen in gesloten ruimtes vaker en dichter bij elkaar 
komen waardoor de kans op verspreiding van het virus toeneemt. Een dergelijke 
publiciteitscampagne is alleen geloofwaardig als een CoronaMelder notificatie gepaard gaat met een 
duidelijk handelingsperspectief. Zo kan CoronaMelder in deze nieuwe fase van oplopende 
besmettingen beter bijdragen aan de bestrijding van de pandemie.   

 
Noodzaak van een handelingsperspectief en de mogelijkheid voor mensen om zich na een 
notificatie in de app te kunnen testen.  

Voor dit advies heeft de commissie de volgende onderbouwing:  
 

 Inmiddels is bekend dat ondanks dat iemand gevaccineerd is of een eerdere infectie heeft 
doorgemaakt, er in het geval van een nauw contact nog steeds een verhoogde kans aanwezig 
is om alsnog respectievelijk opnieuw besmet te raken, en vervolgens ook anderen te 
besmetten.  

 Het is daarnaast vanuit public health perspectief zeer belangrijk om zicht te blijven houden op 
de verspreiding van het virus en varianten daarvan. 

 Ook het draagvlak voor CoronaMelder zal waarschijnlijk eroderen als er geen 
handelingsperspectief wordt aangeboden.    
 

De commissie pleit daarom voor directe aanpassing van het huidige handelingsperspectief voor deze 
groep nauwe contacten in de CoronaMelder app. De commissie merkt tevens op dat ook de overige 
adviezen in CoronaMelder nog aangepast moeten worden omdat sommige algemene maatregelen – 
zoals anderhalve meter afstand houden – inmiddels zijn losgelaten.  

  
  
 

Tevens adviseert de commissie in het belang van eenduidigheid dat ditzelfde aangepaste 
handelingsperspectief moet gelden voor alle andere nauwe contacten die buiten CoronaMelder om 
in beeld komen.  


