
HANDOUT 1 

Casestudy over maatregelen in een vroeg stadium van de pandemie 

In Slowakije daalden de COVID-19-infecties na de invoering van snelle tests voor de hele 

bevolking. Ongeveer 20.000 medische en 40.000 niet-medische medewerkers werden ingezet 

voor het programma, dat begon met een proef van 23 tot 25 oktober 2020 en werd gevolgd 

door een ronde van nationale massatests op 31 oktober en 1 november 2020. Landen met 

een hoge prevalentie kregen vervolgens een volgende ronde op 7 en 8 november 2020. 

Er werden meer dan 5 miljoen tests uitgevoerd; het programma omvatte het afnemen van 

uitstrijkjes door opgeleid medisch personeel. Hoewel het testen in Slowakije niet verplicht 

was, kregen inwoners die niet deelnamen te horen dat ze 10 dagen thuis moesten blijven of 

tot de volgende ronde van massale tests. Degenen die deelnamen, kregen een medisch 

certificaat waarin hun infectiestatus werd bevestigd. Werkgevers hadden een negatief 

testcertificaat nodig om toegang te krijgen tot werkplekken, terwijl andere locaties 

steekproefsgewijs controles uitvoerden. Iedereen met een positieve test werd gevraagd 10 

dagen in quarantaine te gaan, samen met alle leden van hetzelfde huishouden en hun zelf 

opgespoorde contacten. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Wat zijn de bijzondere voordelen van het testen van een hele populatie? 

• Wat zijn de beperkingen van deze strategie? 

• Welke gevolgen heeft een dergelijke strategie voor het individu en de samenleving? 

• Wat had men kunnen doen om de beperkingen te overwinnen? Tegen welke kosten 

voor het individu en de samenleving? 

• Na de massale tests werd een daling van infecties vastgesteld. Moet dit een direct 

gevolg zijn van de tests? 

• De tests zijn niet herhaald om andere varianten van het COVID-19-virus op te sporen. 

Wat zou de reden hiervoor kunnen zijn? 

• Welke lessen kunnen in dit verband worden getrokken uit de ervaring met Covid-19? 

 

 


