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Inleiding begeleidingscommissie
De overheid bekijkt hoe grootschalig risicogericht testen kan worden ingezet bij de bestrijding van
het coronavirus. Het idee is dat gericht en breed testen bij bepaalde doelgroepen, situaties en/of
locaties waar een verhoogde infectiegraad is of dreigt, kan bijdragen aan een beter zicht op en
bestrijding van het virus. Door in korte tijd veel mensen (een aantal keer) te testen wordt verdere
transmissie beperkt. Dit geldt uiteraard alleen indien positief geteste mensen en hun contacten de
hierbij behorende isolatie- en quarantainemaatregelen naleven. Dit betekent dat onderzoek naar
testbereidheid en manieren om naleving van isolatie- en quarantainemaatregelen te verbeteren
onlosmakelijk verbonden is aan de doelstelling. In pilots wordt verkend hoe grootschalig
risicogericht testen bij kan dragen aan de bestrijding van het coronavirus en wat nodig is voor
brede uitrol. Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een
begeleidingscommissie opgericht die de Minister zal adviseren over de aanpak en het verloop van
de pilot(s) rondom grootschalig risicogericht testen. Daarnaast geeft de commissie advies aan de
Minister over de geleerde lessen voor verdere opschaling en landelijke uitrol in Nederland voor de
bestrijding van COVID-19.

Advies 2: pilot Dronten
Hierbij brengt de begeleidingscommissie een tweede beknopt advies uit, dit keer over de pilot in de
Dronten naar aanleiding van het gepresenteerde plan van aanpak.
Ten eerste, de begeleidingscommissie is positief over het gepresenteerde plan van aanpak en
waardeert de mate waarin is nagedacht over de onderzoeksmogelijkheden die zijn opgenomen in
het plan om de testbereidheid en manieren om naleving van isolatie- en quarantainemaatregelen
te onderzoeken tijdens deze pilot. Als gemiddelde gemeente qua incidentie (momenteel geen hoge
incidentie) is de verwachting veel te kunnen leren van de pilot in Dronten. De commissie geeft
graag drie punten van aandacht mee.

Aandachtspunt 1: Verantwoordelijkheden
De commissie adviseert om voor aanvang van de pilot duidelijk te definiëren wie verantwoordelijk
is voor welk onderdeel van de pilot – op zowel bestuurlijk, uitvoerend als onderzoekstechnisch
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niveau – en om de gerelateerde beslismomenten uit te werken. Dit om onnodige discussies tijdens
de looptijd van de pilot en hiermee eventuele vertraging te voorkomen.

Aandachtspunt 2: Deelname onderzoek versus deelname aan pilot
De commissie adviseert om te waarborgen dat inwoners van Dronten om juiste redenen aan de
pilot en het gerelateerde onderzoek meedoen; dit betekent dat het niet-meedoen aan onderzoek
niet mag betekenen dat de inwoners geen gebruik kunnen maken van bepaalde medische
voorzieningen (bijvoorbeeld ondersteuning bij quarantaine). Het aanbieden van bepaalde
voorzieningen tijdens de pilot dient te allen tijde los te staan van bereidheid om deel te nemen aan
het onderzoek. Dit waarborgen kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld na afname van een
test of testuitslag inwoners pas te vragen of zij mee willen doen aan de onderzoeken rondom de
pilot. Het moet voor de deelnemers zeer duidelijk zijn, wat pilot is (en dus gangbare en
toegankelijke zorg), en wat onderzoek is. In dit kader adviseert de commissie ook om zorg te
dragen dat het onderzoeksvoorstel en gerelateerde uitnodigingen en/of toestemmingsformulieren
op een dusdanig toegankelijke manier geschreven zijn dat deze voor de (verschillende)
doelgroep(en) leesbaar en duidelijk is.

Aandachtspunt 3: Testfrequentie
De commissie adviseert om de testfrequentie te relateren aan de vragen die beantwoord moeten
en kunnen worden tijdens de pilot. In het korte tijdsbestek waarin de pilot uitgevoerd wordt dient
men mogelijk tevreden te zijn met een beperkte, maar haalbare, doelstelling. De pilot dient om bij
te dragen aan een nog beter zicht op en bestrijding van het virus, door te onderzoeken op welke
manieren de testbereidheid en naleving van isolatie- en quarantainemaatregelen vergroot kan
worden, en moet niet als uitkomst hebben om (direct) de infectiedruk te verlagen.
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