Infoblad
Het testlandschap
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich in de media uitgesproken voor
een ‘testsamenleving’. Maar, eigenlijk is dat natuurlijk niet onze echte
voorkeur; het liefst zouden we zien dat we zo snel mogelijk weer terug
kunnen naar ‘normaal. We willen en kunnen echter ook onze ogen niet
sluiten voor de enorme gevolgen van Corona op de gezondheid(szorg).
Het gaat nog even duren voor de vaccinatiegraad dusdanig is dat alle
maatregelen opgeheven kunnen worden. In de tussenliggende tijd zoeken
we naar mogelijkheden om het economisch en sociaal verkeer zo veel en
veilig mogelijk door te laten gaan. Testen kan ons daarbij helpen. Ons
uitgangspunt blijft: wat (open) kan zonder testen, moet ook open zonder
testen. Testen moeten alleen daar ingezet worden waar ze meer mogelijk
maken dan op grond van het epidemiologisch beeld verwacht zou worden
Corona teststrategie overheid en de rol van Operatie Fastlane
De Corona teststrategie van de Rijksoverheid richt zich op de noodzaak
van het testen op Corona om besmettingen op te sporen en te bestrijden.
Maar ook om de samenleving stapje voor stapje weer te openen. Want
zolang niet iedereen is gevaccineerd, blijven maatregelen nodig. Testen op
Corona kan tot die tijd helpen om op een veilige manier weer meer mogelijk
te maken.
Binnen de teststrategie zijn er twee sporen:
1.
Testen om het virus op te sporen en te bestrijden
2.
Testen om de samenleving stapsgewijs te openen
Spoor 1 - Testen om het virus op te sporen en te bestrijden
Het eerste spoor richt zich op personen met klachten en personen met een
hoog risico op besmetting. Deze laatsten komen in beeld via bron- en
contactonderzoek en via de app CoronaMelder. Maar het gaat ook om
reizigers die terugkeren uit hoog-risicogebieden in het buitenland en
personen in gebieden of locaties (o.m. scholen) met een uitbraak of hoge
infectiedruk. Het is van belang deze mensen zo snel mogelijk op te sporen
om te voorkomen dat zij het virus verder verspreiden.
De primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt bij de GGD’s. Het
georganiseerd bedrijfsleven (vertegenwoordigd via VNO-NCW en MKBNederland in Operatie Fastlane) heeft eind vorig jaar in twee maanden tijd
geholpen de testcapaciteit bij de GGD’s te verdrievoudigen met de bouw
van ca. 20 (X)L -testlocaties. Dit omdat de publieke testcapaciteit
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achterbleef. Inmiddels staat er een infrastructuur die het mogelijk maakt om
175.000 testen per dag uit te voeren.
Spoor 2 Testen om de samenleving stapsgewijs te openen
Testen is ook belangrijk om de samenleving stapje voor stapje te openen
en de economie op gang te houden. De overheid gaat in 3 situaties
preventief testen:
1. Testen om sociale activiteiten op een veiligere manier eerder mogelijk
te maken. Zoals evenementen, theaters of sportwedstrijden.
2. Testen om veiliger te kunnen werken. Bedoeld voor werknemers die
niet thuis kunnen werken.
3. Testen om veiliger te kunnen leren en studeren. Om fysiek onderwijs in
het PO, VO, MBO, HBO, HBO en WO weer vaker mogelijk te maken
en te houden, op een veilige manier.
Testen om sociale activiteiten op een veiligere manier eerder mogelijk te
maken
Ten behoeve van de opening van sociale activiteiten vinden momenteel
400 pilots plaats en verschillende fieldlabs. Onder leiding van de Stichting
Open Nederland wordt hiervoor in opdracht van VWS een infrastructuur
opgezet met een capaciteit van 400.000 testen per dag. Bezoekers van
deze pilot-evenementen mogen alleen naar binnen met een negatief
testbewijs.
De opgedane inzichten tijdens de pilots gaan helpen om heropening van
economische sectoren (events, beurzen, enz.) op verantwoorde wijze
eerder mogelijk te maken dan de routekaart aangeeft. Voor de invoer van
toegangstesten na de pilotfase is een wetswijziging nodig, zodat een
negatief testbewijs rechtsgeldig is.
Waarom testen voor toegang?
• Testen helpt om het virus terug te dringen.
Uitputtend onderzoek van KPMG laat zien dat massaal testen helpt om
het virus terug te dringen. Besmettelijke personen die zich (door het
ontbreken van klachten) niet bewust zijn dat zij het virus bij zich dragen
worden dan alsnog opgespoord en nu niet. Het aantal besmettelijke
personen dat je er zo uithaalt overtreft het aantal besmettingen op de
activiteit zelf (en dat wordt verder onderzocht?).
• Sociale activiteiten als positieve prikkel om meer te testen
De bereidheid om te testen gaat omhoog als dit wordt gekoppeld aan
de toegang tot een sociale activiteit. Testen bij sociale activiteiten werkt
op deze manier dus als een tweesnijdend zwaard: de samenleving kan
(eerder) open én het levert een bijdrage aan terugdringing van het
virus.
• Nieuwe testinfrastructuur kan behulpzaam zijn voor de toekomst.
De nieuwe testinfrastructuur (met straks ca 100 locaties verspreid over
het hele land waar je je kunt laten testen als je aan een sociale
activiteit wil deelnemen) is handig zeker nu steeds weer nieuwe
varianten opdoemen van het virus waarvan we nog niet weten of de
vaccins daartegen beschermen.
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•

Mogelijk duurt ook de vaccinatiecampagne langer dan eerder gedacht.
Testen voorkomt dan – zo is de hoop - nieuwe lockdowns zo veel
mogelijk en daarmee ook de noodzaak van de grote steunpakketten.
Voor de testinfrastructuur van de toekomst.
Door grootschalig ervaring op te doen met testen voor sociale
activiteiten en de bijbehorende organisatie hebben we ook voor
eventuele volgende pandemieën ervaring hoe we toch ons sociale
leven door kunnen laten gaan. En komen er minder rigoureuze
lockdowns en daardoor minder maatschappelijke schade bij burgers en
ondernemers.

De inzet van toegangstesten is wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft
géén oplossing voor die activiteiten die (met in achtneming van de
basisregels zoals 1,5 meter afstand en thuisblijven bij klachten) zonder al
te veel risico open kunnen.
Testen om veiliger te kunnen werken
Naast het op peil brengen van de testcapaciteit in het zogenoemde eerste
spoor: opsporen en bestrijden van het virus, hebben VNO-NCW en MKBNederland zich hard gemaakt voor het bieden van testmogelijkheden aan
werkgevers. De wachttijden bij de GGD waren vaak lang en veel
ondernemers hadden behoefte aan het zelf kunnen inplannen van testen
voor hun medewerkers. Daarom hebben we met succes ervoor gepleit voor
een vergoedingsregeling die arbodiensten en bedrijfsartsen compenseert
als ze werknemers met klachten op verzoek van de werkgever testen.
Daarnaast hebben we aangedrongen op de mogelijkheid van testen zónder
klachten. Ook daarvoor is nu een vergoedingsregeling gekomen. Daarbij
wordt vooral ingezet op het gebruik van (begeleide) zelftesten.

Bij de inzet van testen voor
medewerkers blijft gelden: wie
kan, werkt thuis.
Voor organisaties waarbij
thuiswerken onmogelijk en 1,5
meter afstand houden vanwege de
aard van de werkzaamheden
moeilijk is, zijn er verschillende
mogelijkheden om preventief testen
voor werknemers te faciliteren. Dit
kan door het inrichten van een
eigen testlocatie of met de inzet
van zelftesten (al dan niet onder
medische supervisie van een BIGarts of begeleiding). In het geval
van medische supervisie kunnen
werkgevers tot en met 31 mei 2021
aanspraak maken op de
vergoedingsregeling.
Op Werkgeverstesten.nl is
informatie te vinden is voor
werkgevers als zij werknemers
preventief willen testen.
Operatie Fastlane (een
samenwerkingsverband van
overheid en VNO-NCW en MKBNederland,) beheert sinds begin dit
jaar de website. Ook is er een
telefonische helpdesk.

Testen om veiliger te kunnen leren en studeren
Via Operatie Fastlane is gewerkt aan de introductie van sneltesten in het
onderwijs. Dit moet helpen om basis- en middelbare scholen open te
houden en in het middelbaar en hoger (beroeps-)onderwijs fysieke lessen
weer mogelijk te maken (sinds 26 april 2021 in ieder geval één dag in de
week).
De inzet van zelftesten in het onderwijs helpt om besmettingen sneller op
te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen. Testen is een
aanvulling op de al bestaande maatregelen binnen scholen, zoals afstand
houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van
zelftesten is altijd vrijwillig. Operatie Fastlane heeft de regie over het
logistieke proces. Ook voor scholen is een helpdesk ingericht.
Alle activiteiten en inspanningen die wij verrichten zijn in lijn met het
huidige testbeleid en kunnen alleen als iedereen zich aan de basisregels
houdt en de besmettingscijfers het toelaat.
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