Lange termijn strategie
aanpak COVID-19
We keren terug naar het ‘normale’ dagelijkse leven. Tegelijk weten we dat
de mogelijkheid bestaat dat we toch weer te maken krijgen met nieuwe
oplevingen. Corona blijft onder ons. Daarom is een lange termijn strategie
nodig om te kunnen leven met dit virus. Een lange termijn strategie die ons
voorbereidt op verschillende scenario’s en rekening houdt met het feit dat
corona een breed maatschappelijk vraagstuk is.

Uitgangspunten
Deze crisis en de maatregelen hebben diep ingegrepen in het leven van iedere Nederlander. Om dat in
de toekomst te voorkomen, kiezen we voor een strategie waardoor Nederland zoveel als mogelijk open
is en open blijft. Samen met sectoren en met de kennis en inzichten van het RIVM, lokale overheden,
het SCP en CPB bereiden we ons daarom voor op een viertal scenario’s:
1. Verkoudheidsscenario
2. Griep+ scenario
3. Continue strijd scenario
4. Worst case scenario

Nederland is open
en dat willen we zo houden.

Kernpunten aanpak
We zetten vooral in op preventie, om zoveel mogelijk te
voorkomen dat we voor lastige keuzes komen te staan tussen
het openhouden van de samenleving en het toegankelijk
houden van de zorg. Ook bereiden we ons voor in geval we
onverhoopt te maken krijgen met een zeer zware opleving,
bijvoorbeeld door de komst van een ziekmakende variant of
een variant die zich aan de huidige immuniteit onttrekt.
Het coronabeleid gaat daarbij uit van twee gelijkwaardige en
nevengeschikte doelen:
1. Het behouden van sociaal-maatschappelijke en
economische continuïteit/vitaliteit.
2. Het toegankelijk houden van de gehele zorgketen voor
iedereen.
Iedereen draagt bij aan de uitwerking en uitvoering van de
strategie: inwoners van Nederland, sectoren en overheden
doen het samen. Mocht het virus toch opleven dan zijn er
verschillende acties op verschillende niveaus nodig, met inzet
van iedereen. Het kabinet neemt daarvoor de volgende
stappen en zet daarbij in op: A) Virus in beeld, B)
Maatschappij-brede preventie, C) Optimalisatie van de
zorgketen en D) Voorspelbaarheid en mogelijke interventies.

Virus in beeld
Corona is niet over, daarom
houden we ontwikkelingen
rondom het virus scherp in de
gaten. Bijvoorbeeld door
onderzoek van het rioolwater, met
modellering en door internationale
samenwerking.

Maatschappij-brede
preventie
Door ons aan de basisadviezen te
houden, beschermen we onszelf en
mensen met een kwetsbare
gezondheid. Zo kan de samenleving zoveel mogelijk open
blijven. We stimuleren hybride
werken, organiseren nieuwe
vaccinatierondes en stellen indien
nodig (nieuwe) medicatie
beschikbaar.
Een goede gezondheid verkleint de
kans op ernstige ziekte door
corona. Daarom stimuleert het
kabinet sport, bewegen en gezond
leven. En richten we ons ook op de
mentale gezondheid.

Optimalisatie van de
zorgketen
Met het uitbreiden van de
zorgcapaciteit en optimalisatie van
de zorgketen zorgen we ervoor dat
de reguliere ziekenhuiszorg bij
opleving van het virus zoveel
mogelijk door kan gaan. En door
meer regie voorkomen we dat
acute zorg en andere zorgsectoren
– zoals de zorg thuis, verpleeghuizen en gehandicaptenzorg –
worden overbelast.

Voorspelbaarheid en
mogelijke interventies
Met behulp van de scenario’s
willen we komen tot meer
voorspelbaarheid en rust in de
besluitvorming, rekening houdend
met de manier waarop sectoren
werken. In de komende weken
worden er sectorplannen met de
verschillende betrokken partijen
uitgewerkt.
Het kabinet onderzoekt de
mogelijkheid om een Maatschappelijk Impact Team op te richten,
om de maatschappelijke advisering
een meer gelijkwaardige positie te
geven naast de epidemiologische
advisering.

