RIVM-experts: ‘Nu moeten we
geduld hebben en wachten hoe
het uitpakt’
De crisis lijkt voor nu bezworen. De laatste versoepelingen
van coronamaatregelen op de routekaart van het kabinet zijn
afgekondigd. Pas in september praat het Outbreak Management
Team verder over het opheffen van maatregelen.
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Het RIVM verwacht niet dat de daling van het aantal
besmettingen nog veel verder doorzet. “De onzekerheid neemt nu
heel snel toe”, zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap
van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de
rekenmodellen.
De NOS sprak hen over het effect van de langverwachte coronaapp, die volgens minister De Jonge bijna af is. En opnieuw
over de rol van aerosolen, een discussie die telkens oplaait.
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versoepelingen is in zicht. Zijn we daar deze week aangekomen?
Wallinga: “Dat is iets wat je stapje voor stapje moet
bekijken, of het te ver is. En dan moet je een stapje terug
doen. We zitten in een situatie die we nooit eerder hebben
meegemaakt. En we zijn nu echt op zoek: hoe kun je het beste
verder?”
Dus we moeten nog een stapje zetten?
Wallinga: “We moeten even geduld hebben en wachten hoe dit
allemaal uitpakt. We hebben in de zomer een paar extra
onzekerheden: hoe gaat het met de vakanties? En na de zomer
hebben we weer een extra onzekerheid met het opstarten van de
scholen.”
Organisatoren van grote evenementen, zoals voetbalclubs, hopen
dat de anderhalve meter wordt losgelaten. Daarvan zei u
eerder: evenementen kunnen pas weer als er een app is. Is dat
nog steeds zo?
Wallinga: “De app moet er eerst nog komen en dan moeten we
zien hoe effectief die is. Als dat lukt, dan kan die nauwe
contacten registreren die je niet bij naam kent. Dat kan
helpen. Maar het is niet een voorwaarde of doorslaggevende
factor.”
In het openbaar vervoer wordt de anderhalve meter min of meer
los gelaten. Wat vindt u daarvan?
Van Dissel: “Als de app werkt en er voldoende mensen aan mee
willen doen, kan dat natuurlijk bepaalde maatregelen
vervangen. Dan kun je vaststellen dat mensen in een bepaalde
periode dicht bij elkaar zijn geweest. Dingen als
reserveringen en het zitten op vaste plekken worden daardoor
anders. Ook de snelheid en capaciteit van het bron- en
contactonderzoek wordt daarmee beïnvloed. Dus alles wat we nu
aan regels hebben wordt beïnvloed door wat aan technologie
wordt ontwikkeld en succesvol blijkt.”

Maar die app is er nog niet, en de anderhalve meter in de
trein wordt losgelaten.
Van Dissel: “Je zult altijd op onderdelen maatwerk moeten
doen, dat kan niet anders. En dat betekent dat is gekozen om
in het openbaar vervoer in principe de anderhalve meter aan te
houden. Tijdens een groot deel van de dag is dat ook goed
mogelijk. Maar als je kijkt naar de zomervakantie en het
opstarten van de scholen na de zomer, dan kun je verwachten
dat het gebruik van het openbaar vervoer weer toeneemt. Daar
is zo’n app eigenlijk op gericht. Het kan nog twee maanden
duren voordat het relevant is.”
(Bron en volledig artikel NOS)

