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De Nederlandse regering heeft in het kader van de Covid-19-pandemie op 
12 maart 2020 noodmaatregelen afgekondigd voor het hele land.  
 
Aanleiding was de snelle toename van het aantal patiënten met COVID-
19, zowel in Nederland als elders in Europa, waarbij voor steeds meer 
patiënten de bron niet te herleiden is. Voor Nederland geldt dat er vooral 
in het Noord-Brabant op uitgebreidere schaal lokale transmissie plaats 
vindt.  
In Nederland en andere Europese landen worden nu met name 
maatregelen getroffen gericht op het beschermen van de oudere en 
kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig verloop van COVID-
19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. De ziekenhuizen 
moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke patiënten 
terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door 
moet blijven gaan. 

In Nederland zijn de maatregelen gericht op “social distancing”. Zo wordt 

iedereen met luchtwegklachten (verkoudheid en/of hoesten en/of koorts) 
gevraagd thuis te blijven. Alle evenementen en bijeenkomsten met meer 

dan 100 personen worden afgelast. Bedrijven en organisaties wordt 

dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten 
werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, wordt geadviseerd om de 

werktijden te spreiden om drukte in het openbaar vervoer tegen te gaan. 

 
In Caribisch Nederland en de landen van het Koninkrijk is ervoor zover 

bekend nu geen sprake van lokale transmissie. De beperkte aantal casus 
bestaat uit importgevallenen transmissie kan op dit moment door 

containment (opsporing bron, isolatie en quarantaine) nog voorkomen 

worden. 
Vanwege de beperkte capaciteit van zowel klinische als preventieve 

services en diensten op de eilanden zijn de eilanden kwetsbaar voor 
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ernstige gevolgen van deze epidemie. Om deze reden zou het ernstig te 

overwegen zijn maatregelen te treffen bedoeld om de kans op introductie 
(vanuit andere landen) tot een haalbaar minimum te beperken. Op deze 

wijze zou een strategie gericht op containment haalbaar kunnen zijn en 
succesvol kunnen worden geïmplementeerd. 

Om de verspreiding van COVID-19 van Nederland en of andere Europese 

landen naar Caribisch Nederland en de andere landen binnen het 
Koninkrijk te voorkomen adviseren we om niet essentiële reizen van en 

naar deze eilanden vanuit Nederland te beperken. Een vergelijkbaar beleid 

zou te overwegen zijn voor andere bestemmingen waar momenteel op 

uitgebreidere schaal lokale transmissie plaats vindt. 

Wij begrijpen dat dit ernstige economische implicaties zal hebben. Omdat 
we niet weten hoe de epidemie zich verder zal ontwikkelen is het niet 

mogelijk op voorhand precies aan te geven voor hoe lang dergelijke 

maatregelen moeten worden geïmplementeerd. Het is echter aan de 
eilandelijke overheid om beide conflicterende belangen te wegen en tot 

passende maatregelen te besluiten. 

Voor verder overleg en toelichting zijn wij uiteraard te allen tijde bereid. 

Met vriendelijke groet, 

 
  
  
  
Prof. Dr. J.T. van Dissel 

Directeur Centrum Infectieziektenbestrijding 


