Advies 11: Landelijke uitrol
CoronaMelder zodra direct testen na
notificatie, ook zonder klachten,
gegarandeerd is
Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19
3 september 2020

Inleiding Begeleidingscommissie
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Begeleidingscommissie ingesteld
die de Minister zal adviseren over digitale ondersteuning bij de bestrijding van Covid-19. De
begeleidingscommissie brengt naast gevraagde adviezen ook ongevraagde ‘flitsadviezen’ uit. Dit
flitsadvies is een reactie op de brief dd. 28 augustus alsook het Kamerdebat over de notificatie-app.
In navolging van de vorige adviezen bevestigt de begeleidingscommissie dat het
handelingsperspectief van de CoronaMelder, zijnde direct kunnen laten testen bij een appwaarschuwing ongeacht symptomen, van cruciaal belang is. Indien de testcapaciteit en –
organisatie nog niet voldoende is om dit handelingsperspectief te garanderen, adviseert de
begeleidingscommissie CoronaMelder nog niet in te voeren en te wachten met invoering totdat dit
wel het geval is.

Advies 11: belang van testen zonder klachten na notificatie in
CoronaMelder
In de adviezen 1, 3, 7 en 10 heeft de begeleidingscommissie het grote belang benadrukt van het
direct kunnen laten testen wanneer men een app-waarschuwing (langdurig in nauw contact met een
besmet persoon geweest) krijgt, ongeacht de aanwezigheid van symptomen. Het feit dat een
persoon na een notificatie door de CoronaMelder kan worden getest, ook zonder symptomen, biedt
een concreet handelingsperspectief en draagt bij aan de kans dat mensen de CoronaMelder
installeren en vooral ook blijven gebruiken. Het maakt de CoronaMelder simpelweg voor iedereen
aantrekkelijker, wat direct de beoogde effectiviteit van CoronaMelder (namelijk het zo snel mogelijk
de verspreiding van het virus in de kiem smoren) ten goede komt. Dit in tegenstelling tot een oproep
om in quarantaine te gaan; dat maakt de app voor niemand aantrekkelijk en dus minder effectief.
De begeleidingscommissie adviseert om de mogelijkheid tot direct kunnen laten testen bij een
waarschuwing in de app, ook zonder klachten, te behouden. In quarantaine gaan en afwachten of er
klachten ontstaan, is géén werkbaar perspectief en zal de uptake en het duurzaam gebruik van
CoronaMelder schaden. Immers, ook zonder CoronaMelder geldt dat wanneer je symptomen hebt je
je moet laten testen. Daar komt bij dat in de praktijk blijkt dat quarantaine-adviezen niet goed
worden opgevolgd. Daarmee zal de invoering van CoronaMelder zonder het handelingsperspectief
van direct kunnen laten testen in geval van een app-waarschuwing, de app feitelijk overbodig kunnen
maken. Indien de testcapaciteit en –organisatie nog niet voldoende is opgeschaald om dit
handelingsperspectief te garanderen, adviseert de begeleidingscommissie CoronaMelder nog niet in
te voeren en te wachten met invoering totdat dit wel het geval is.

