
1.) Waarom zijn de doelgroepen die zich konden laten testen niet eerder 
uitgebreid, nu blijkt dat er zoveel overcapaciteit is qua testen? 

Begin maart waren de testmogelijkheden beperkt, met name door grote 
onzekerheid over levering van voldoende materialen, ook voor langere tijd. 
Het ministerie heeft er op ingezet om de testcapaciteit uit te breiden, zodat 
het testbeleid verruimd kon worden en steeds meer doelgroepen getest 
konden worden, te beginnen daar waar de risico's op besmetting het 
grootst waren: het zorgpersoneel. Op 26 maart heeft het Kabinet speciaal 
gezant Feike Sijbesma aangesteld om te ondersteunen bij het vergroten 
van de capaciteit en het verkrijgen van voldoende testmateriaal. Gedurende 
de maand maart hebben steeds meer laboratoria zich laten valideren voor 
testen op Covid-19. Eind maart is de Landelijke coördinatiestructuur 
Testcapaciteit opgezet, waarin VWS, de Taskforce Moleculaire diagnostiek, 
de GGD en de Speciaal Gezant zich hebben ingezet om de testcapaciteit te 
vergroten en ruimhartiger te kunnen gaan testen. De belangrijkste acties 
om dit te doen waren: 

1- Inzicht verkrijgen in de werkelijke testcapaciteit en voorraden van de 
aangesloten laboratoria zodat hierop kan worden geïntervenieerd. 

2- Organiseren van samenwerking via het Landelijk coördinatieteam 
Diagnostische Keten tussen de laboratoria in de regio door vorming van 
regionale clusters, een structuur die er voordien nog niet was. 

3- Gereed maken van 8 speciale pandemielabs voor het opvangen grote 
monsterstromen 

4- Inrichten van één landelijk IT-systeem dat het geleiden van 
monsterstromen faciliteert naar die laboratoria waar op dat moment 
capaciteit is 

5- Afspraken maken met leveranciers van testmateriaal wereldwijs over 
garanties op langere termijn. En het opzetten van productie van bepaalde 
testmaterialen (zoals neusswabs) in eigen land 

6- Inkopen en plaatsen van nieuwe apparatuur, verplaatsen van apparatuur 
in bruikleen 



Deze inspanningen leidden al op 31 maart tot het besluit om vanaf 6 april 
ook zorgmedewerkers en risicopatiënten buiten de ziekenhuizen te laten 
testen. Vervolgens is het besluit genomen om in de maand mei wekelijks 
doelgroepen aan te schakelen, parallel aan de verruimingen van de 
coronamaatregelen: op 1 mei de jeugdtrainers (omdat op dat moment 
buitensporten weer toegestaan was), op 6 mei alle leerkrachten en 
medewerkers kinderopvang (vooruitlopend op de heropening van het basis 
onderwijs na de meivakantie, op 11 mei de contactberoepen in de zorg en 
op 18 mei mantelzorgers, OV-personeel en politie en handhavers. Per 1 
juni is het mogelijk en is ook de oproep dat iedereen met klachten zich laat 
testen. 

Op het moment dat de keuzes gemaakt werden om stapsgewijs uit te 
breiden per doelgroep, bestond grote onzekerheid over de opkomst en de 
aantallen testen die vanuit deze doelgroepen zouden worden gevraagd. 
Daarbij moest worden voorkomen dat er te weinig testcapaciteit was voor 
het aantal doelgroepen dat in aanmerking komt voor een test. De dagelijkse 
vraag naar testen bleek uiteindelijk lager uit te vallen dan van tevoren 
ingeschat. De effecten van de coronamaatregelen (thuisblijven, hygiëne, 
afstand houden) hebben daar ongetwijfeld een rol in gehad, maar konden 
moeilijk vooraf worden voorzien. Pas eind april kwam bovendien de analyse 
naar voren dat de aantallen in de zomermaanden lager zouden uitvallen 
door seizoensinvloed (lager aantal luchtweginfecties).  

-- 

Op 12 maart heeft het LCI/RIVM de BCO-richtlijn aangepast. Bij niet iedere 
verdachte besmetting wordt nog langer bron- en contactonderzoek (BCO) 
gedaan. Vanaf 12 maart 2020 richt het contactonderzoek van de GGD zich 
vooral op de groepen kwetsbare patiënten. Bronopsporing heeft geen 
prioriteit, zo staat er in de richtlijn. Het loslaten van die maatregel gaat in 
tegen wat daarover staat in de Wet Publieke Gezondheid, art 22 lid 1.: 

"De arts die bij een door hem onderzochte persoon een infectieziekte 
behorend tot groep A vermoedt of vaststelt, meldt dit onverwijld aan de 
gemeentelijke gezondheidsdienst." 



Op 17 april, ruim een maand later, legt minister De Jonge een verzoek bij 
de GGDGHOR neer om een plan te maken om te kijken wat er nodig is om 
het bron- en contactonderzoek uit te voeren bij een testbeleid van 30.000 
testen p/d per 1 juni. 

2.) Waarom is er een maand gewacht met dat verzoek, als de minister zelf 
eerder deze week zegt dat BCO belangrijk is om het virus direct weer de 
kop in te drukken? 

Door maatregelen te nemen die voor iedereen golden 
(hygienemaatregelen, zoveel mogelijk thuis blijven, social distancing) is het 
aantal besmettingen sterk om laag gebracht. Dat is nodig om weer effectief 
bron- en contactopsporing te kunnen doen. De uitgangssituatie voor goed 
bron- en contactonderzoek is een relatief lage besmettingsgraad. Ten tijde 
van de grootschalige uitbraak was in sommige regio's bron- en 
contactonderzoek niet goed mogelijk; veel GGD'en zijn hiermee overigens 
wel gewoon doorgegaan, eventueel in aangepaste vorm. Minister De Jonge 
heeft de GGD op vrijdag 17 april gevraagd om hem op de hoogte te stellen 
van hun capaciteit voor bron- en contactonderzoek en de uitwerking van de 
opschaling daarvan door de diverse GGD'en met het oog op de verruiming 
van het testbeleid naar iedereen met klachten. Dit om voorbereid te zijn op 
het weer full swing opstarten van bron- en contactonderzoek in een situatie 
waarin de algemene maatregelen in Nederland stap voor stap versoepeld 
worden. De meldplicht van A-ziekten is altijd gehandhaafd. 

 

- 

 

Het RIVM/VWS heeft altijd vastgehouden aan de eis dat alleen personen 
die positief zijn getest BCO wordt uitgevoerd door de GGD. Huisartsen 
stelden ondertussen duizenden klinische diagnoses COVID-19 (zie Nivel-
cijfers) en waren niet langer verplicht dat te melden aan de GGD. 

3.) Waarom is die meldplicht (bij vermoeden) losgelaten met als gevolg dat 
er bij die groep ook geen BCO ingesteld kon worden? 



De meldplicht is nog altijd gehandhaafd. Om de werkdruk bij de GGD te 
verlagen, heeft het RIVM in de LCI-richtlijn opgenomen dat alleen 
bevestigde patiënten gemeld hoeven te worden. Het heeft geen zin om een 
bron- en contactonderzoek te starten bij een vermoeden van besmetting. 
Pas bij een positieve testuitslag heeft het zin om contacten te identificeren 
en te informeren over de noodzakelijke maatregelen. 
 


