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COVID-19
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COVID-19

Het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -
CoV coronavirus-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 kan 
veroorzaken. Het virus wordt van mens op mens 
overgedragen. Door hoesten en niezen worden druppeltjes 
verspreid. Iemand anders kan ze inademen en daardoor 
besmet raken. De druppeltjes kunnen ook via handen 
worden overgedragen. Bijvoorbeeld als iemand met de 
handen aan de neus of het gezicht zit en vervolgens een 
ander een hand geeft.
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Zieken / 
Overlijdens

Mogelijkheden 
om te bestrijdenZiekenhuizen / 

Zorg

Geschiedenis
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Regering

COVID-19

OMT/
RIVM

Maatregelen

Geschiedenis

CORONA-
virus

Testen

Effecten
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BERICHTGEVING / 
INFORMATIEVOORZIENING

COVID-19

CIJFERS

SAMENSTELLING

DOELRegering OMT/
RIVM

Druk van andere 
(Europese)  

landen

Deelnemers
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DOEL

In het OMT wordt de medische 
expertise van artsen gebundeld. 
Dit gaat ook echt om de actuele 
situatie rond de bestrijding van 

het virus.

De effecten op lange termijn zijn er 
organisaties die het kabinet hierover 

adviseren, zoals het Centraal 
Planbureau, het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en het Planbureau voor 

de leefomgeving.

Het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu  kan het 

Outbreak Management Team 
(OMT) bij elkaar roepen bij een 

regio-overschrijdende uitbraak van 
een infectieziekte of internationale 

dreiging.

OMT-advies aan 
regering

De gedragsunit van het RIVM doet 
samen met GGD Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst onderzoek naar 
hoe het met mensen in Nederland 

fysiek, mentaal en sociaal gaat.

Regering OMT/
RIVM

Als er een landelijke uitbraak van 
een infectieziekte is, heeft het 

Centrum Infectieziektebestrijding 
(CIb) van het RIVM Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu  

een coördinerende rol bij de 
bestrijding daarvan.
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SAMEN-
STELLING OMT

Vaste OMT-leden 
(7)

Overige experts 
(21)

Vaste deelnemers 
RIVM (4)

Overige 
deelnemers van 
het RIVM (27)

Uitgenodigde 
experts (19)

Regering OMT/
RIVM

4 communicatie 
adviseurs / 

woordvoerders9 notulisten

Alleen medische specialisten, 

virologen etc.
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CIJFERS

Sterfte

Besmettelijke 
personen

Reproductiegetal 
R

IC-bezetting

Regering OMT/
RIVM

PCR - Testen
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BERICHTGEVING / 
INFORMATIEVOOR-

ZIENING

Website

Persberichten

Eigen verklaringen 
van leden

Interviews in 
media

Persconferenties

Regering OMT/
RIVM
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Regering OMT/
RIVM

De mediatraining die Marc van Ranst, viroloog uit België, op 22 januari 2019 geeft, met als 

onderwerp: ‘Communicatie en publieke betrokkenheid tijdens een pandemie!’ waarbij Ab 

Osterhaus aanwezig is, heeft wel opvallend veel overeenkomsten met de media aanpak van 

het OMT en de regering. Waarom op deze manier?

Waarom worden mensen die vragen stellen – van dag 1 – weg gezet als complotdenkers? 

Terwijl elke wetenschapper van nature vragen stelt!
VRAAG:

VRAAG:

VRAAG: Jan Huurman (bedenker OMT) zegt: “Het OMT is opgezet om een epidemie-uitbraak te 

onderzoeken – en daarover snel een advies uit te brengen aan de regering, op het moment 

dat er nog veel onduidelijk is. Niet om als een permanente schaduwregering te fungeren, 

zoals nu gebeurt.“ Waar blijft een advies orgaan, met betrokkenen uit heel de maatschappij?
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WERKENDE

COVID-19

NIET-GENOMEN
Maatregelen

Niet eenduidige  -
eerst zouden mondkapjes niet 

helpen, daarna weer wel

NIET-WERKENDE
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Maatregelen

NIET-
GENOMEN

Medicijnen (HCQ, 
Ivermectine)

Inzet van het leger 
(planning, vervoer, 

verpleging)

Inzet 
ondernemers 

initiatieven

Aanpassen van 
zorghotels/leeg 

staande 
ziekenhuizen

Supplementen
(vit. C, vit. D, Zink, 

Selenium)
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GEZONDHEID

COVID-19

PSYCHOLOGIE ECONOMIE
MAATSCHAPPIJ / 

SAMENLEVING

Effecten

POLITIEK

SOCIOLOGIE



14

Effecten

POLITIEK

Eerste Macht -

Parlement

Derde Macht -

Rechtspraak

Vierde  Macht -

Ambtenaren

Vijfde Macht -

Media

Tweede Macht -

Regering

OMT/
RIVM
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Hoe zorgen de machthebbers dat ze verantwoordelijk blijven voor hun eigen machtsvorm?

Hoe komt het dat het OMT zoveel macht heeft gekregen? Terwijl het een tijdelijk adviesorgaan 

is?

VRAAG:

VRAAG:

Effecten POLITIEK

Hoe komt het dat ook de media onder het gezag van het OMT lijkt te vallen en ze haar 

kritische vragen (zoals we die kennen vanuit de tijd van Willem Breedveld) hebben laten 

vallen?

VRAAG:
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Effecten

GEZONDHEID

Achterstand 
medische zorg 

(preventie 
onderzoek)

Toename 
psychiatrisch 

klachten 

Sluiting 
contactberoepen: 
fysio, alternatieve 

behandelingen

Uitstellen 
medische 
ingrepen

Conditie -
sportscholen, 
teamsporten

Afname normale 
weerstandsopbouw 

(immuniteit)

Geen griep 
in 2020
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Effecten

PSYCHOLOGIE 
- 0

Vertrouwen in 
elkaar (als je geen 

mondkapje draagt ben je 
een gevaar)

Gevoel van 
onveiligheid -> 

(komt iemand wel / niet 
bij je thuis)

Schoonmaak-
fobie handen 

wassen/karretjes 
schoonmaken

Gevoel van 
achterdocht (ben jij 

besmettelijk?)

Potentieel gevaar 
(schrikken als iemand 

hoest / niest)

Vertrouwen in 
overheid (gelekte van 

data GGD)
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Effecten

PSYCHOLOGIE 
- 1

Ontwikkelings-
achterstand

(kinderen, jongeren, 
adolescenten -> Peers, 

elkaar ontmoeten, elkaar 
aanraken, flirten, vrijen, 

hormonen opdoen, 
samen ontspannen)

Vereenzaming -> 
wegvallen activiteiten 

ouderen en alleengaanden

Wegvallen van 
ritme zoals onderscheid 

werk/prive, vakantie, 
feesten/rouwen

Ontwikkelings-
achterstand

(peuters en kleuters -> 
omgangsvormen, emoties 

op gezichten niet meer 
zichtbaar, contact met 

opa’s en oma’s)
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Effecten

PSYCHOLOGIE 
- 2

Natuurwetten 
geschonden 

(ontmoeten, aanraken, 
weerstand opdoen)

Toename 
zelfmoorden

Stilleggen / 
uitstellen 

behandelingen

Toename anti-
depressiva en 

slaapmedicatie

Euforie gevoelens 
- wegvallen 

groepsbijeenkomsten Toename 
mishandelingen
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Effecten

ECONOMIE

Overheidsbegro-
ting (steunmaatregelen)

Werkloosheid

Tweedeling 
arm - rijk

Faillissementen

Armoede

Onderwijs-
ongelijkheid
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Effecten

MENSEN
RECHTEN 

algemene en 
integriteitsrechten 
(non-discriminatie, GELIJKE 

BEHANDELING, bescherming 
van de persoon en van zijn 

/haar privacy, huis en 
familieleven, martelverbod)

rechten van 
arrestanten, beklaagden 
en gedetineerden (verbod 

op willekeurige arrestatie en 
detentie, recht op onafhankelijke 
en ONPARTIJDIGE RECHTSPRAAK)

culturele rechten (recht 

om DEEL TE NEMEN en bij te 
dragen aan cultuur, recht om de 

eigen taal te spreken, 
bescherming van auteursrecht 
en van de eigen naam, vrijheid 

van wetenschappelijk 
onderzoek)vrijheidsrechten (vrijheid 

van MENINGSUITING, van 
GODSDIENST en 

LEVENSOVERTUIGING, van 
VERENIGING)

rechten van 
beschermde groepen 

(vrouwen, kinderen, 
minderheden, inheemse volken).

sociale en economische rechten 
(recht op behoorlijke levensstandaard, recht 

op sociale voorzieningen, vrijheid van 
vakvereniging, recht op ONDERWIJS, recht op 

GEZONDHEID)
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Effecten

GROND
RECHTEN

Vrijheid van 
MENINGSUITING

Verbod op 
DISCRIMINATIE

Vrijheid van 
VERENIGING

Vrijheid van 
DEMONSTRATIE

Vrijheid van ARBEID

Vrijheid van 
ONDERWIJS

ONAANTASTBARE 
LICHAAM (code van 

Neurenberg)

Vrijheid van 
VERPLAATSEN, REIZEN
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Effecten

Maatschappij 
/ samenleving

Wegvallen 
vrijwilligerswerk Gewoonten (hand 

geven, feesten vieren, 
sport en spel, erop 

uittrekken)

Wegvallen van 
onderwijs

Wegvallen zingen, 
muziek maken, 

handwerk, dansen, 
toneel

Tradities (geboorten, 

trouwerijen, 
begrafenissen, 

ontgroening, musicals, 
kamp)

Vrijheidsbeper-
kende maatregelen

(avondklok, bezoek 
ontvangen, samen-zijn)
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Effecten

SOCIOLOGIE

Religie (zoals 

kerkdiensten/samenkomst
en; vergaderingen; 

bijeenkomsten)
Gewoonten (hand 

geven, feesten vieren, 
sport en spel, erop 

uittrekken)

Cultuur (concert, 

musea en theater bezoek, 
bioscoop, uit eten gaan)

Rituelen (zoals 

ontgroeningen, 
verjaardagen, zingen, 

muziek maken)

Tradities (geboorten, 

trouwerijen, 
begrafenissen, 

ontgroening, musicals, 
kamp)
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Effecten

VOORDELEN

MILIEU (CO2 

uitstoot)

Verkoop van 
honden

Meer 
klussen/verbouwingen 

aan huis en tuin

Familieleven 
(ouders meer 

betrokken bij kinderen)

Thuisbezorgen 
draaien overuren
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COVID-19

WHO – definitie epidemie -> 
pandemie (eerst aantal doden)

Inentingen: 
Mexicaanse griep

Toeslagenaffaire (rechtsstaat, 

media, politiek, ambtenaren, Wob)

Leren uit/van 
Geschiedenis

Staat- en regeringsvormen 
ontwikkeling (Hannah Arend)
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Vaclav Havel, de Tsjechische filosoof van de ‘fluwelen revolutie’, zei:

In naam van de [politieke] partijen vulden de psychiatrische ziekenhuizen 

zicht met mannen en vrouwen die durfden te denken!

In naam van wetenschappelijke ‘waarheden’ zijn alle vormen van tegenspraak 

naar de duisternis van het obscurantisme en de waanzin verbannen!

In naam van de waarheid van revolutionaire ideologieën hebben intellectuelen 

hun eigen volk uitgemoord!

In naam van de enige God zijn brandstapels aangestoken door de Inquisitie!

In naam van een andere God, ook hij de enige, zijn heilige oorlogen verklaard 

met en goed geweten, in de mening recht en plicht te vervullen!

We willen allemaal het beste!

We zijn allemaal bang!

Voor de Talmoed is studie de daad van weerstand tegen de ‘taal van de 

instituten’. Het instituut neigt naar het gebruik van een unieke, 

eensluidende, eenvormige taal met een betekenis, waarop 

onverdraagzaamheid en hardheid tegenover de enkeling is gebaseerd.

Wanneer een overtuiging vanuit het hart komt, 
draagt het een aantal behoeftes;
* vrijheid
* rechtvaardigheid
* gezondheid
* verbinding


