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Advies 3: Onderzoek rondom pilot Bunschoten 

Begeleidingscommissie Grootschalig Risicogericht Testen 

Februari 2021 

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 3: pilot Bunschoten 

Hierbij brengt de begeleidingscommissie een derde beknopt advies uit, dit keer over de pilot in de 

gemeente Bunschoten naar aanleiding van het gepresenteerde plan van aanpak. 

De begeleidingscommissie is positief over het gepresenteerde plan van aanpak en waardeert de 

mate waarin vanuit verschillende disciplines is nagedacht om alle data die beschikbaar (kunnen) 

komen zo veel mogelijk te benutten om lessen te trekken. De verwachting is dan ook dat veel 

geleerd kan worden van de pilot in Bunschoten. Als algemene opmerking geeft de commissie mee 

dat, mocht gaandeweg de pilot blijken dat bepaalde doelstellingen elkaar niet versterken maar 

belemmeren of de combinatie van doelstellingen te ambitieus blijkt, zij adviseert om te focussen op 

die onderzoeksvragen waarvoor Bunschoten een optimale setting is om deze te beantwoorden. In 

andere woorden, de commissie adviseert om dicht bij de primaire doelstelling van de pilot te 

blijven – positief te prioriteren – in het geval dat het onderzoek rondom de pilot te groot blijkt te 

worden. 
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Verder geeft de commissie graag vier punten van aandacht mee. 

Aandachtspunt 1: Verantwoordelijkheden 

De multidisciplinaire aanpak van de pilot resulteert in wetenschappelijk onderzoek dat pragmatisch 

en praktijkgericht is. Met de vele onderzoeksvragen die in korte tijd beantwoord dienen te worden, 

is het cruciaal om zicht te blijven houden op wat praktisch gedaan moet worden rondom de pilot. 

De commissie adviseert om duidelijk te definiëren wie regie heeft over welke onderzoeksvragen, 

wie verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen de verschillende onderzoeken en ervoor zorg te 

dragen dat verbindingen tussen de verschillende onderzoeksvragen (en de daartoe te verzamelen 

en te koppelen data) van tevoren gedefinieerd zijn.  

Aandachtspunt 2: Heldere communicatie 

De commissie adviseert om duidelijk te communiceren over de vrijwillige keuze die mensen hebben 

om deel te nemen aan de onderzoeken rondom de pilot, inclusief de vrijwillige keuze om mee te 

doen met de mondspoeltest. De commissie wijst er op dat voor deelnemers te allen tijde duidelijk 

moet zijn wat zorg is en wat onderzoek is. Niet meedoen aan onderzoek mag toegang tot de zorg 

niet in de weg staan.  

Aandachtspunt 3: Inzet van de mondspoeltest 

De commissie adviseert om de redenen waarom de mondspoeltest in deze pilot wordt ingezet, de 

betrouwbaarheid van de test en de gevolgen van de resultaten van deze test voor onder meer het 

wel of niet in/uit quarantaine gaan van kinderen, helder uiteen te zetten en onder de aandacht te 

brengen van potentiële deelnemers. 

Aandachtspunt 4: Definitie interventies 

De commissie adviseert om de interventies die worden aangeboden zo duidelijk mogelijk te 

definiëren zodat na afloop van de pilot duidelijk is welke interventies zijn aangeboden, welke 

gekozen zijn en wat het (ervaren) effect hiervan is. Daarbij adviseert de commissie om ervoor zorg 

te dragen dat de interventies in potentie alle inwoners van de gemeente Bunschoten bereiken via 

onder meer de betrokken maatschappelijke organisaties. 


