Experts waarschuwen kabinet:
neem binnen drie dagen nieuwe
maatregelen
Experts in verschillende disciplines van de zorg vinden dat er
uiterlijk binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen moeten
worden genomen om een tweede golf van coronabesmettingen te
voorkomen. Dat staat in een brief, gericht aan premier Rutte
en minister De Jonge (Volksgezondheid), in handen
van Nieuwsuur.
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De Jonge stuurde afgelopen dinsdag een brief naar de Tweede
Kamer waarin hij meer details gaf over de aankomende evaluatie
na de coronacrisis. Daarin benadrukte hij “het belang van
diverse invalshoeken” en “de input van nog niet eerder bij het
proces betrokken experts”. De Jonge nodigt in zijn brief
externe experts uit om mee te denken over verbeterpunten voor
als er een tweede coronagolf komt. Die adviezen zouden voor
september worden opgestuurd naar de Tweede Kamer.

In zijn brief noemde De Jonge expliciet negen deskundigen bij
naam, onder wie epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe,
gezondheidseconoom Xander Koolman en oud hoofdinspecteur van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens.
Deze vier experts willen, zo blijkt nu, niet wachten tot
september. De deskundigen zien namelijk een “urgente dreiging
voor de volksgezondheid”. Ze hebben gisteren al een advies
opgesteld dat zij nu dus ook met Nieuwsuur delen. Volgens de
experts vraagt “de snelle progressie van het aantal
gerapporteerde gevallen om eveneens snelle actie, waardoor wij
besloten deze brief nu reeds te sturen, voorafgaand aan de
evaluatie”.
“Als ik kijk naar de afgelopen week, dan zijn we zo bezorgd
dat de zaak aan het exploderen is, dat we besloten hebben om
nu snel met een advies te komen”, zegt Schellekens
tegen Nieuwsuur.
De deskundigen schrijven dat de huidige stijging van de
besmettingen door de overheid en het Outbreak Management Team
(OMT) vooral wordt toegeschreven aan het gedrag van de burger,
maar volgens hen is dat te kort door de bocht. Ze vinden
bijvoorbeeld dat de overheidsboodschappen onduidelijke taal
bevatten en dat de voorlichting naar de burger de laatste
weken beperkt was.
(Bron en volledig artikel NOS)

