PREMIUM
Op het vliegveld in Berlijn is een teststation ingericht voor mensen die uit een risicogebied
komen. © AFP

‘Voer coronatesten in op Schiphol, zo
snel mogelijk’
KRITIEK OP KABINET
Richt zo snel mogelijk teststraten in op Schiphol en andere Nederlandse
luchthavens om reizigers die terugkomen uit risicogebieden op corona te laten
testen. Dat zegt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg.
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Schellekens reageert hiermee op het besluit van het kabinet om vakantiegangers die
terugkeren uit een risicoland (code oranje of rood) niet te dwingen om twee weken in
thuisquarantaine te gaan. Ook wordt er geen verplichte coronatest ingevoerd.
Juridisch gezien zouden er aan deze verplichtingen te veel haken en ogen zitten. Het

kabinet vreest dat dergelijke maatregelen grondwettelijk niet door de beugel kunnen
en door een rechter onderuit worden gehaald. Wel doet de regering een dringend
beroep op reizigers om na thuiskomst uit oranje oorden zoals Barcelona, Antwerpen
en Kroatië, twee weken vrijwillig in quarantaine te gaan.

Te vrijblijvend
Volgens de oud-topman van van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het
Haagse beleid te vrijblijvend. ,,Het is juist zo belangrijk dat de duizenden mensen die
terugkomen uit risicogebieden, zo snel mogelijk worden getest. Ook al hebben ze
geen symptomen. Het zou al een flinke verbetering zijn als er op onze luchthavens
uitgebreide voorzieningen worden ingericht waar je meteen terecht kunt. Het
allerbeste is als er drie dagen erna een tweede test wordt afgenomen om er zeker
van te zijn dat iemand het virus wel of niet onder de leden heeft. Pas na de tweede
negatieve test is een thuisquarantaine niet meer nodig. Op die manier kun je het
virus onder vakantiegangers goed in de smiezen houden en hoeven mensen die niet
zijn besmet ook niet twee weken thuis te blijven.’’

De CEO van luchthaven Berlijn Engelbert Lütke-Daldrup (midden) en Michael Müller,
burgemeester van Berlijn, bezoeken een teststation op vliegveld BerlinSchönefeld. © AFP

Duitsland
In Duitsland kunnen vakantiegangers die terugkeren uit een risicogebied zich sinds
vandaag gratis op corona laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De test
moet binnen 72 uur na aankomst gebeuren. Met de stap wil de Duitse overheid een
nieuwe golf besmettingen voorkomen. Vaak is een test al op een Duitse luchthaven

mogelijk, maar het kan ook later bij bijvoorbeeld een huisarts. De test wordt vergoed
door de zorgverzekeringen.
Binnenkort is het de bedoeling dat reizigers uit corona-risicogebieden zich bij
terugkeer in Duitsland verplicht laten testen op het longvirus. Vakantiegangers
kunnen zich al enkele dagen vrijwillig laten testen op luchthavens. Bij een negatief
resultaat hoeven reizigers die in risicolanden waren, niet veertien dagen verplicht in
isolatie.
Op Schiphol zijn er de afgelopen twee maanden volgens de GGD enkele tientallen
reizigers met corona het land binnengekomen. Toch worden reizigers dus niet
verplicht om zich te laten testen. ,,Als iemand nog geen klachten heeft, lijkt een
coronatest geen zin te hebben’’, zegt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge
(Volksgezondheid). Wel komen er mogelijk steekproefsgewijze, vrijwillige
coronatesten op Schiphol en andere luchthavens. De minister wacht hiervoor een
RIVM-onderzoek naar het effect van het testen van mensen zonder
coronasymptonen af.

Coronateststraat in Gouda. Deskundigen pleiten voor de komst van testcapaciteit op
Schiphol en andere luchthavens. © Sandra Zeilstra

Veel ruimte
Schellekens begrijpt dat het jurdisch lastig is verplichte testen en thuisquarantaine op
te leggen, maar vindt dat er tussen een dringend advies en het opleggen van een
boete nog veel ruimte zit. ,,Op het gebied van persoonlijke begeleiding kan er nog
veel worden geregeld. Het zou goed zijn als de overheid flink inzet op het geven van
uitleg over de mogelijke gevolgen van niet in quarantaine gaan. Ook zou er op het

gebied van school en werk faciliterende maatregelen kunnen worden genomen. Wat
zijn de mogelijkheden als je bijvoorbeeld met inkomstenderving te maken krijgt? Als
iemand dan nog niet wilt luisteren, kunnen burgemeesters worden ingezet om hun
moreel gezag te laten gelden. En als dat ook niet werkt, is het tijd om de politie in te
schakelen.’’

Stop met reclame voor vliegvakanties en voor
vakantielanden waar de situatie slechter is dan in
Nederland
Jos van der Sande, oud-GGD arts

Het pleidooi van Schellekens voor meer begeleiding van mensen die in quarantaine
dienen te gaan, wordt gesteund door de Brabantse oud-GGD-arts Jos van de Sande.
Volgens hem is de bron-en contactopsporing toe aan een extra impuls door een
intensievere begeleiding en extra toezicht op personen die in quarantaine en isolatie
gaan. ,,Anders dient een veiligheidsregio extra beperkingen op te leggen en/of
mondkapjes te verplichten. Wat ook zou moeten: stop met reclame voor
vliegvakanties en voor vakantielanden waar de situatie slechter is dan in Nederland!’’
Wim Schellekens is een van de vier gezondheidsexperts die vorige week een
brandbrief stuurde naar premier Rutte en minister De Jonge over het versneld
invoeren van extra maatregelen om het stijgende aantal besmettingen in te dammen.
Naast Schellekens gaat het om epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe en
gezondheidseconoom Xander Koolman. Zij stellen dat de toename van het
luchtvaartverkeer en het niet in quarantaine houden van terugkerende reizigers zeer
waarschijnlijk een rol spelen in de stijging van het aantal besmette gevallen. Ook
deden ze vorige week een oproep een mondkapjesplicht voor zowel de gasten als
het personeel in de horeca en bij de contactberoepen in te voeren.

