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Onderwerp
Voldoende testcapaciteit voor bron- en contactonderzoek coronavirus

Geachte mevrouw Bos,
U heeft op 1 mei 2020 artikel 41 vragen gesteld over de testcapaciteit van de GGD Hart voor
Brabant voor het bron- en contactonderzoek naar het Coronavirus. Op 5 mei 2020 heeft u
verzocht of de vragen voor 11 mei beantwoord kunnen worden, gezien het belang van het
onderwerp en de urgentie hiervan aangezien de scholen op 11 mei open gaan. In deze brief
beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
Vraag 1. Klopt het dat het contactonderzoek bij corona door GGD Hart voor Brabant
op een laag pitje heeft gezet omdat dit weinig zinvol is door het grote aantal
besmettingen in onze regio, of is er een andere reden zoals een gebrek aan
capaciteit?
Bron- en contactonderzoek is een kerntaak in het dagelijks werk van de GGD en is nog steeds
een speerpunt. De GGD is hier gedurende het verloop van de Coronacrisis niet mee gestopt,
noch heeft hij het op een laag pitje gezet. Wel is in het verloop van de crisis de vorm
veranderd, zoals hierna verder wordt toegelicht. De GGD werkt sinds begin februari, al
voordat de eerste geconstateerde besmetting in Nederland plaats had, in opgeschaalde vorm
aan de bestrijding van het coronavirus door identificatie en testen van mogelijke COVID-19
patiënten.
Inzet van bron- en contactonderzoek in verschillende fasen
Het doel van bron- en contactonderzoek is om de mogelijke bron en contacten te identificeren,
hen te informeren over de blootstelling en risico op besmetting, en hen te wijzen op

Volgvel

Ons kenmerk

2

4154741

maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. De manier
waarop dit wordt uitgevoerd is afhankelijk van de fase waarin de verspreiding van het virus
zich bevindt en van de persoon die besmet is. Als het indammen van het virus (de
zogenaamde containment fase) centraal staat, dan vindt actief bron- en contactonderzoek
plaats en belt de GGD iedereen na.
Als containment in verband met de hoeveelheid besmettingen niet langer mogelijk is, dan
wordt bron- en contactonderzoek ingezet om verspreiding zoveel mogelijk te vertragen (de
zogenaamde mitigatiefase). Op dat moment faciliteert de GGD mensen die besmet zijn om
zelf hun omgeving te informeren via een uitgebreid informatiepakket. Het uitgangspunt blijft
dat de GGD met álle bevestigde besmette patiënten contact heeft, conform
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
Vraag 2. Is bekend of het nodig is om de capaciteit van GGD Hart voor Brabant voor
bron- en contactonderzoek op te schalen wanneer het aantal besmettingen
terugloopt of wanneer de maatregelen tegen de verspreiding van corona worden
versoepeld?
De manier waarop het bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd en de personele capaciteit
die daarvoor nodig is, hangt samen met de fase waarin de verspreiding van het virus zich
bevindt en de (landelijke) strategie die gevolgd wordt bij de bestrijding daarvan. In een fase
van transitie/exit, die in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jong d.d. 6 mei
j.l. is afgekondigd, is het meenemen van alle contacten essentieel om blijvend in te kunnen
dammen.
De benodigde personele capaciteit voor het bron- en contactonderzoek is daarnaast
afhankelijk van de hoeveelheid positieve testuitslagen. Voor iedere positieve testuitslag wordt
immers een bron- en contactonderzoek ingezet. Hoe meer besmettingen en hoe meer testen,
hoe groter de vraag en inzet voor bron- en contactonderzoek zal zijn. In de persconferentie
heeft minister De Jonge in het vooruitzicht gesteld dat na 1 juni aanstaande alle mensen met
COVID-19 gerelateerde klachten getest kunnen worden. De GGD (in landelijk en regionaal
verband) bereid zich steeds voor op de impact van nieuwe maatregelen en de daarvoor
benodigde capaciteit voor het bron- en contactonderzoek.
Vraag 3. Zo ja, op wat voor manier is GGD Hart voor Brabant bezig met het
opschalen van capaciteit en hoe wordt de haalbaarheid daarvan ingeschat?
Op landelijk niveau is momenteel een plan in ontwikkeling passend bij de gekozen strategie
van de noodzakelijk geachte opschaling.
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Vraag 4. Heeft de GGD voldoende financiële middelen om goed te kunnen
functioneren tijdens deze corona crisis en in hoeverre is de GGD hierin afhankelijk
van gemeentelijke bijdragen?
De GGD is voor een groot deel afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Die
brengen gezamenlijk ongeveer de helft van de jaarlijkse baten op. Door de uitbraak van het
virus wordt de GGD geconfronteerd met extra onvoorziene kosten en gederfde inkomsten door
vraaguitval. Tenzij er op een later moment door het Rijk fondsen ter beschikking worden
gesteld, zullen de kosten ten laste komen van de algemene reserve die bedoeld is om
onvoorziene kosten op te vangen. Er lopen op landelijk niveau inmiddels via meerdere
bestuurlijke en ambtelijke kanalen (onder andere BAC PG, VNG, GGD-GHOR NL) lijnen naar
het Rijk voor compensatie van de meerkosten en voor een continuïteitsbijdrage ten behoeve
van de vraaguitval.

Met vriendelijke groet,

Thijs van Kessel
Wethouder zorg

