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Contact tracing en isolatie voor COVID-19: zet de veiligheidsraad een
kleine of grote stap voor de maatschappij?
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Brief aan de redactie.

Na de eerste golf van COVID-19 werden midden juni in Europa terug de grenzen geopend en
werd reizen terug toegestaan. Na amper 1 maand zien we de cijfers van mensen besmet met
SARS-CoV-21 terug stijgen, met R0 die terug boven de 1 uitkomt en stijging met bijna 50%
ten opzichte van twee weken voordien op 18 juli.(1)
Tegelijkertijd werkt de contact tracing vanuit de Vlaamse overheid nog niet zoals het hoort, en
grijpen provinciebesturen, huisartsenkringen, gemeenten in: goedbedoelde lokale initiatieven.
De Vlaamse overheid kan zich verschuilen achter de berekende slechts 50% van contacten die
moeten gevonden worden om een pandemie met R0 van 1 in te dijken.
Geef ons nog enkele weken en de R0 zit wellicht terug aan 2.5, en dan kan contact tracing en
isolatie maar efficient de pandemie inperken als minstens 80% van de contacten wordt
gevonden en adequaat geïsoleerd.(2)
Contact tracing kan en moet adequater en sneller!

De provincie Antwerpen wil beroep doen op (gepensioneerde) vrijwilligers met
beroepservaring (artsen, psychologen, verpleegkundigen), net zoals de Britten, waar ze maar
liefst 18000 contact tracers willen inzetten! Andere opperen dat de huisartsen dit moeten
invullen, wat dan weer stuit op een njet bij o.a. Domus Medica en BVAS.(3-5)
In Groot-Brittannië opperden studenten geneeskunde dat ze deze taak wel willen doen wegens
hun kennis over infectieziekten en hun probleem-oplossend vermogen.(6)
Wij kunnen dit enkel bijtreden.
Laten we via de provinciegouverneurs elke gemeente bestaffen met door de
gezondheidsinspectie gesuperviseerde studenten geneeskunde (die een goede analytische
geest hebben en een hoge motivatie hebben om mee te werken aan onze gezondheidszorg)
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aangevuld met medewerkers van de sociale dienst van het OCMW/sociale huizen: dergelijke
teams kunnen veel beter in kaart brengen waar er clusters zijn en waardoor, als je dit op
kleinschalig niveau doet in samenwerking met de huisartsenkringen en triagecentra.
Maar ook met contact met andere gemeenten voor oa. woonwerkverkeer-clusters.
15 minuten telefoneren vanuit centraal punt kan niet werken.
Het onderbrengen van de contact tracers onder de vleugels van de gezondheidsinspectie, lost
al het grootste struikelblok op qua privacy en vertrouwensband van de huisartsen.

Maar wat nadien?
Thuis-isolatie voorkomt besmetting van huisgenoten niet (één van de belangrijkste factoren
bij de transmissie van SARS-CoV-2): de transmissie bij huisgenoten bedraagt 16 tot meer dan
50%).(7-9)
Daarnaast tonen cijfers aan dat quarantaine niet goed opgevolgd door diegenen die in isolatie
moeten.(10)
De beste oplossing met significante impact op verspreiding van het virus in de bevolking is
isolatie in isolatiecentra. Het verschil is merkelijk: transmissie vermindert met 75% bij
huisgenoten, 90% voor algemene bevolking bij strikte isolatie in centra, transmissie
vermindert met 50% bij huisgenoten, 75% voor algemene bevolking bij thuis-isolatie. De piek
die de pandemie bereikt kan ook afgevlakt worden en verlaat: piek na 8 dagen versus 18
dagen bij strikte isolatie in centra versus thuis-isolatie.
De onderzoekers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine en van de
universiteit van Singapore stellen wel dat dergelijke drastische maatregelen in Europe kunnen
stuiten op publieke perceptie.(11)
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De schakelzorgcentra kunnen eventueel hiervoor aangesproken worden of je kan in
samenwerking met Toerisme Vlaanderen de isolatie-pil verzachten en hotels / vakantieresorts
/ campings deze taak laten vervullen zoals ze dit eerder al deden voor asielzoekers –
ondersteund door Rode Kruis Vlaanderen. Zo kan de toeristische sector ineens uit de nood
geholpen worden.
Nog veel werk op de plank voor de GEES en de veiligheidsraad: maar beslis snel.
Voorkom heel wat leed, ook bij hulpverleners.(12)
Augustus wordt warm.
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