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0. Vragen van begeleidingscommissie VWS
1. Wat is de impact van de gekozen aanpak/strategie?
Testen: op welke wijze kan een hoge testbereidheid bewerkstelligd worden?

1. Wat is een doelgerichte aanpak die aansluit bij de sociaaleconomische status, belevingswereld
en taalvaardigheid van de doelgroep?
•

•
•

•

De aanpak hangt af van de opzet: acuut bij uitbraken om meer grip op het virus te krijgen
en/of inzicht te krijgen in de mate van verspreiding, of gepland als middel om bij bepaalde
doelgroepen de testbereidheid te verhogen bij een verheffing in een wijk/gemeente.
De acute opzet is erop gericht om de urgentie om zich te laten testen duidelijk te maken.
In de geplande opzet kunnen veel inwoners worden bereikt door het aanbieden van
laagdrempelige testmogelijkheden in de wijk, zoals testen zonder klachten (op inloop of op
afspraak) en de juiste communicatie (huis-aan-huis flyers, via wijkmanagers/
sleutelfiguren en sociale mediakanalen).
Onder ‘doelgerichte aanpak’ in paragraaf 4.2.1. wordt deze aanpak verder toegelicht.

2. Hoeveel mensen willen mee doen en wat zijn reden en om wel/niet mee te doen?
•

•

•

In de periode van 11 t/m 22 januari 2021 hebben in Lansingerland 38.371 bewoners zich
laten testen. In Charlois waren dat er tijdens de duur van de pilot 15.848. Bij Charlois kon
men zowel op inloop (43%) als op afspraak (57%) testen. Onder ‘testbereidheid’ in
paragrafen 5.3.2.A en 5.3.4.A worden de resultaten beschreven.
Uit het gedragsonderzoek in Charlois blijkt dat de drie belangrijkste psychosociale
determinanten van testbereidheid zijn: de inschatting van de ernst van corona, attitude
t.a.v. testen, en de inschatting dat men in staat is zich te laten testen en zich aan de
quarantainemaatregelen te houden. Testervaring en Covid-19-symptomen zijn ook sterke
voorspellers voor testbereidheid. Niet-testers zijn vaker man, laagopgeleid, en met ouders
niet geboren in Nederland. De resultaten van het gedragsonderzoek over factoren die van
invloed zijn op de testbereidheid worden beschreven in paragraaf 4.3.2.A en 4.3.4.A.
In Lansingerland was er veel (media)aandacht vanwege een nieuwe variant, kinderen die
getest werden en de grootschalige opzet van het onderzoek. In totaal heeft 62% van de
inwoners gehoor gegeven aan de oproep om zich te laten testen.

3. Welke inspanningen en methoden worden ingezet om effectief gedrag te bevorderen en wat is
de impact/ het resultaat van deze?
•

•

•

In zowel Lansingerland als Charlois is er flink ingezet op communicatie en op nabijheid van
locaties om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. In Lansingerland was het alleen mogelijk
om op afspraak te testen, in Charlois zowel op inloop als afspraak.
Lansingerland (acute opzet): Kijkend naar de besmettingscijfers en rioolwatermetingen in
de gemeente Lansingerland in vergelijking met de regio is een sterke daling waar te nemen
vanaf het moment dat RGT ingezet is. Deze daling is sterker dan de daling in de regionale
cijfers. In lijn met het algemene beeld zien we de besmettingen in de weken na de
grootschalige actie wel weer iets oplopen, echter dit is in lijn met het regionale beeld.
Charlois (geplande opzet): Afgezet tegen het aantal geteste inwoners voor en na de
testperiode zien we een toename in het aantal afgenomen testen in de leeftijdscategorie
45 – 64 en een sterke toename in de categorie 65+. Dit zijn ook de leeftijdsgroepen waarbij
de meerderheid van de mensen zich zonder afspraak ‘op inloop’ heeft laten testen.
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•

•

Voor verdieping op de inspanningen en methoden die zijn ingezet, zie voor operatie
paragraaf 4.1.1., voor communicatie paragraaf 4.2.1., voor onderzoek in Lansingerland
paragraaf 4.3.1. en in Charlois paragraaf 4.3.3.
In de Kennisbank (aparte bijlage) staat gedetailleerd beschreven welke methoden op
gebied van operatie, communicatie en onderzoek zijn ingezet tijdens de pilots.

4. Welke communicatiestrategieën zijn hierbij effectief?
•

•

•

•

Het communicatieteam was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de
communicatiestrategie en de communicatie naar inwoners, betrokken partners en media.
Op basis van het doel waarvoor en het gebied waarin RGT werd ingezet, werden
communicatiestrategieën bepaald.
In Lansingerland is gekozen voor een intensieve en acute testoproep aan de inwoners om
verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De communicatieaanpak in
Lansingerland lijkt erg effectief te zijn geweest in het creëren van een hoge opkomst. 62%
van de inwoners in Lansingerland heeft zich laten testen. Omdat er geen controlegroep is
geweest, valt er niet te zeggen of deze mensen zich ook zouden hebben laten testen (met
klachten) zonder de inzet van RGT.
In Charlois, daarentegen, was het doel meer zicht krijgen op de prevalentie van het virus
en bovenal inzicht krijgen in mogelijkheden om de testbereidheid te vergroten. Charlois is
een wijk met een gemiddeld lage SES. In Charlois is daarom gekozen voor gefaseerde
communicatie waarbij wijkmanagers en sleutelfiguren in de wijk intensief werden
betrokken. Hierbij speelde het doorgeven van de boodschap mond-op-mond en via
ambassadeurs een grotere rol in de strategie. De opkomstcijfers van Charlois laten zien dat
11,3% (7.843 personen) van de inwoners zich heeft laten testen. Naast deze 11,3%, zijn er
ook 8.006 mensen van buiten Charlois geweest die zich bij de locaties hebben laten testen.
Uit de evaluatie van de communicatieaanpak voor deze wijk kwam naar voren dat er
onduidelijkheid was onder inwoners toen de testlocaties een aantal dagen dicht waren in
verband met ongeregeldheden in de stad en het winterse weer. Dit zorgde voor een
moeizame start met meerdere boodschappen tegelijk richting inwoners waardoor enige
verwarring ontstond en sommigen voor gesloten deuren kwamen te staan en een
negatieve ervaring hadden met RGT.
Verdere toelichting op de toegepaste communicatiestrategieën en de effectiviteit hiervan
staan beschreven in paragraaf 4.2.

Traceren: op welke wijze kan meewerken aan traceren bevorderd worden?

1. Hoe kan meewerken aan BCO ondersteund worden?
•

Dit onderdeel is niet onderzocht in de pilot risicogericht grootschalig testen door de GGD
Rotterdam-Rijnmond of meewerkende partijen.

2. Hoeveel mensen willen meedoen en wat zijn redenen om wel/niet mee te doen?
•

Dit onderdeel is niet onderzocht in de pilot risicogericht grootschalig testen door de GGD
Rotterdam-Rijnmond of meewerkende partijen.

3. Welke communicatiestrategieën zijn hierbij effectief?
•

Ondanks dat dit onderdeel niet is onderzocht in de pilot is er Charlois wel aandacht besteed
aan het proces na het testen. In het gebied wonen veel mensen met een
migratieachtergrond. Om rekening te houden met de meertaligheid in de wijk werd er
daarom gekozen om (delen van) de communicatiemiddelen, zoals de social media
4

animatie, de huis-aan-huis flyer en de flyer die na afloop van de test werd uitgereikt in
meerdere talen te vertalen. Er werd voor vertalingen in het Engels, Pools, Bulgaars,
Arabisch en Turks gekozen omdat dit naast Nederlands de meest veelvoorkomende talen
in de wijk zijn. Ook in de videoboodschap met sleutelfiguren werd er in verschillende talen
een oproep gedaan om te testen. Doordat de meeste mensen Facebook/Instagram in het
Nederlands gebruiken, zijn er met de Nederlandse uiting de meeste resultaten behaald.
Gekeken naar uitkijkratio en CTR dan is een bovengemiddelde interesse bij de Poolse,
Bulgaarse en Arabische advertenties zichtbaar. Ook is er rekening gehouden met
laaggeletterdheid door in de communicatie richting inwoners veel gebruik te maken van
simpele taal en veel beelden.

4. Welke inspanningen en methoden worden ingezet om effectief gedrag te bevorderen en wat is
de impact/ het resultaat van deze?
•

De impact van de flyer voor na afloop van de test in meerdere talen is niet onderzocht
tijdens de pilot in Charlois.

Isoleren: op welke wijze kan naleving van de isolatie- en quarantainemaatregelen bewerkstelligd
worden?

1. Hoeveel mensen willen meedoen en wat zijn redenen om wel/niet mee te doen?
•

•

150 personen uit Lansingerland hebben een vragenlijst over gedragsregels ingevuld. Dit is
een kleine sample met een meerderheid vrouwen en ouderen. De vragenlijst omvatte
vragen naar achtergrondkenmerken en vragen over 5 gedragsregels bij thuisisolatie. Voor
elke gedragsregel is gevraagd naar kennis, attitude, eigen-effectiviteit (zichzelf in staat
achten de gedragsregel te kunnen uitvoeren), uitkomst-effectiviteit (hoe belangrijk vindt
iemand de gedragsregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan) en intentie
(is iemand van plan zich aan de regel te houden).
In Charlois maakte het naleven van de maatregelen geen onderdeel uit van het
gedragsonderzoek.

2. Wat is een doelgerichte en effectieve aanpak die aansluit bij de sociaaleconomische status,
belevingswereld en taalvaardigheid van de doelgroep?
•

•
•
•

•
•

Respondenten hadden wel globale kennis over thuisisolatie (je moet thuisblijven), maar
specifiekere kennis ontbrak (over hoe lang precies, geen bezoek mogen ontvangen, geen
contact met huisgenoten, hygiëne).
Men haalde zijn informatie hierover wel uit betrouwbare bronnen zoals persconferenties
of de GGD- of RIVM-website.
Men had overwegend een positieve attitude, eigen-effectiviteit, uitkomst-effectiviteit en
intentie ten aanzien van de vijf gedragsregels bij thuisisolatie.
Het in een andere kamer verblijven én slapen dan huisgenoten vond men de lastigste
gedragsregel, gevolgd door het niet naar buiten gaan; respectievelijk 19% en 11% was niet
van plan om zich hieraan te houden.
Redenen hiervoor waren eenzaamheid, gebrek aan ruimte en zorgtaken.
14% van de mensen gaf aan niemand te hebben die hun zou kunnen helpen bij praktische
zaken. Het meest werd genoemd geen hulp bij boodschappen, gevolgd door zorgtaken en
hond uitlaten.
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3. Hoe kan isolatie en quarantaine effectief ondersteund worden?
•

Door voor alle doelgroepen duidelijk te zijn over de gedragsregels, praktische
ondersteuning te bieden (bijvoorbeeld quarantainecoaches, boodschappenhulp), en
sociale netwerken te versterken en in te zetten.

2. Welke lessen kunnen getrokken worden wanneer grootschalig risicogericht testen
daadwerkelijk uitgevoerd wordt?

1. Welke variabelen geven in een zo vroeg mogelijk stadium een indicatie waar een verhoogde
infectiegraad dreigt te ontstaan? Deze vraag zal ook data uit andere onderzoeken dan de pilot
moeten betrekken.
•

•

•

•

Om te bepalen waar RGT werd ingezet, werd gekeken naar de volgende variabelen:
- Resultaten uit postcodegebied-analyse aan de hand van BCO-data
- Een relatief grote hoeveelheid SARS-CoV-2-virusdeeltjes in rioolwater
- Lage testbereidheid in een wijk/gemeente
- Lage sociaaleconomische status (SES) in een wijk/gemeente
- Variant of concern (i.e. Britse variant in Lansingerland).
De acute opzet wordt gehanteerd wanneer RGT wordt ingezet naar aanleiding van een
uitbraak. Dit kan blijken uit de resultaten van postcodegebied-analyse aan de hand van
BCO-data en een relatief grote hoeveelheid SARS-CoV-2-virusdeeltjes in rioolwater.
De planbare opzet wordt gehanteerd in het kader van een verhogen testbereidheid
risicogroepen in wijken met een (langdurige) verheffing van positieven. Er is geen acute
aanleiding en dus geen uitbraak. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat rioolwaterdata
uitwijzen dat er een hoge infectiegraad in een bepaalde gemeente of wijk is, maar dat
inwoners zich in verhouding tot andere gebieden weinig laten testen.
In hoofdstuk 3 wordt toegelicht welke variabelen een indicatie geven van waar een
verhoogde infectiegraad dreigt te ontstaan.

2. Wat is de impact van de gekozen strategie op prevalentie?
•

•

•

•

In Lansingerland testte 3,0% van alle geteste personen positief op het coronavirus. De
verspreiding van de B.1.1.7-variant (i.e. de Britse variant) in de gemeente Lansingerland is
waarschijnlijk beperkt tot de uitbraak op de scholen, door een optelsom van factoren als de
lockdown, sluiting van scholen, testen en isolatie/quarantaine, algemene maatregelen die
goed nageleefd werden dankzij en gevoel van urgentie/ burgerplicht door de mediaaandacht en duidelijke oproep van de burgemeester.
In Charlois was het percentage positieven 5,7%. De grootste impact op het aantal
afgenomen testen was te zien in de leeftijdscategorieën van 45 – 64 jaar en 65+. In deze
categorie is een duidelijke toename in de testbereidheid te zien. De meerderheid van deze
groep geteste personen heeft zich laten testen bij een inlooplocatie. Het effect is echter
tijdelijk, voor de duur van de pilot. Daarna valt de testbereidheid terug naar het niveau van
voor de pilot.
Onder ‘prevalentie’ in de paragrafen 5.3.2.A en 5.3.4.A wordt ingegaan op de resultaten
betreffende prevalentie. In de conclusie wordt ingegaan op wat de impact van RGT was op
de gevonden percentages in Lansingerland en Charlois.
In zowel Lansingerland als Charlois waren de kleinschalige testlocaties in de wijken
populair bij de bewoners ten opzichte van de betrokken XL-testlocaties.
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3. In welke mate is het test- en traceerbeleid effectief en proportioneel bij grootschalig risicogericht
testen?
•

Uit de resultaten van de pilot komt naar voren dat RGT effectief is in het inperken van een
uitbraak zoals in Lansingerland. Wat proportioneel is hangt af van de specifieke situatie.
Kijkend naar de uitkomsten is het advies RGT in te zetten in de eerste ‘ring’ rond de uitbraak
en terughoudend te zijn in het testen van een hele wijk of gemeente. Indien er sprake is van
een specifieke situatie, ingeschat door experts zoals artsen van de GGD en RIVM, kan het
wel een overweging zijn om breder te testen. Denk hierbij aan een visusvariant die een
serieuze bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Belangrijke nadelen van RGT zijn
uiteraard de invasiviteit van de testen en potentiële gevolgen van maatregelen (zoals
isolatie) na een positieve testuitslag. De GGD dient hier helder over te communiceren.

4. In welke mate zijn de isolatie- en quarantainemaatregelen effectief en proportioneel bij
grootschalig risicogericht testen?
•

Dit onderdeel is niet onderzocht in de pilot risicogericht grootschalig testen door de GGD
Rotterdam Rijnmond of meewerkende partijen.

5. In welke mate kan grootschalig risicogericht testen bijdragen aan het beperken van (welke)
regionale of landelijke maatregelen?
•

Een directe link naar het afschalen van (lokale) maatregelen is op basis van dit onderzoek
niet te leggen.

6. Wat zijn de specifieke voor- en nadelen van grootschalig risicogericht testen, ten aanzien van
zowel praktische, als sociale en ethische aspecten (proportionaliteit, subsidiariteit). Staan de
eventuele neveneffecten van de toegepaste strategie in goede verhouding tot de gewenste
effecten?
•

•

•

Voor het bestrijden van een uitbraak zijn de voordelen van de gekozen aanpak het
beperken van de verspreiding van het virus. Wel dient rekening gehouden te worden met
de benodigde hoeveelheid testen die er worden afgenomen.
Tweede voordeel is het bereiken van de doelgroep ‘ouderen’. Hier zien we een duidelijke
meerwaarde van kleine testlocaties in de wijken waardoor reisafstanden verkort worden
en mensen minder afhankelijk worden van gemotoriseerd of openbaar vervoer.
Bij het inzetten van deze methodiek dient de belasting op de organisatie wel in
ogenschouw genomen te worden. Het testen op meerdere kleinere locaties vergt een extra
logistieke inspanning en inzet van personeel. Daarnaast vraagt het ook extra inspanning
op gebied van communicatie. Dit, en de bijbehorende kosten, dienen afgewogen te worden
ten aanzien van de te verwachten resultaten.

3. Hoe is de aanpak/strategie, of delen hiervan, schaalbaar naar andere regio’s en de rest van
Nederland?

1. Welke middelen zijn benodigd?
•

•

De aanpak risicogericht grootschalig testen, voor zowel in acute als geplande opzet, is
opschaalbaar naar andere regio’s in het land. Randvoorwaarde is dat de benodigde
capaciteit voorhanden is en financiën gedekt zijn.
De benodigde middelen hangen af van het type locatie waarvoor gekozen wordt.
Verschillende scenario’s zoals het werken met een testbus en een ‘hybride’ locatie waarin
een tijdelijke testfaciliteit wordt ingericht. In paragraaf 4.1.1. wordt aangegeven welke
middelen nodig zijn voor de inrichting van een binnenlocatie en een testbus.
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2. Welke ethische, sociale, bestuurlijke en juridische factoren spelen en dienen geadresseerd te
worden bij grootschalig risicogericht testen in een specifiek gebied/regio, in grote delen van of
heel Nederland?
Ethisch/sociaal
• Houd rekening met het sentiment in de samenleving rond testen en de proportionaliteit van
de inzet. Zeker rond het testen van kinderen is de ervaring dat er emoties kunnen opspelen
in de samenleving.
• Communicatie en uitleg zijn hierbij van groot belang, advies blijf uitleggen waarom dingen
gebeuren en wat dit betekent voor het algemeen belang.
• Overweeg methoden die minder invasief zijn dan een neus/keelmonster.
• Het grootschalig testen kan leiden tot negatieve aandacht voor en/of onzekerheid in de
betreffende gemeente of wijken.
Bestuurlijk
• Wees scherp op het lopen van de verschillende bestuurlijke ‘rondes’ en organiseer steun bij
de burgemeesters en (deel) gemeenteraden.
• Het samenspel tussen de GGD, veiligheidsregio en de betrokken gemeente is van groot
belang in het succesvol uitvoeren van RGT. Het goed en in de juiste volgorde informeren
van de betrokken partijen is cruciaal, ook onder grote tijdsdruk.
• De rolverdeling en beslissingsbevoegdheid tussen de verschillende partijen verdient extra
aandacht. Ter illustratie: het besluit om RGT in te zetten ligt bij de GGD en de
veiligheidsregio, niet bij de individuele gemeente. Advies is hier vanaf de start van het
traject helderheid over te scheppen en de betrokkenen in mee te nemen.
Juridisch
• Het inzetten van RGT valt juridisch binnen de bevoegdheid van de GGD. Indien er naast
het bestrijden van de pandemie ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt
(anders dan behorend tot uitbraakonderzoek dat valt onder de Wet publieke Gezondheid)
dient dit eerst getoetst te worden door een METC.
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1. Inleiding
De regio Rotterdam – Rijnmond heeft tijdens de pandemie te maken gehad met een hoog aantal
coronabesmettingen ten opzichte van de rest van het land. Uit analyse van besmettingscijfers over
de afgelopen maanden blijkt dat sociaaleconomische status invloed lijkt te hebben op de
besmettingskans en testbereidheid van mensen. In november 2020 is de GGD RotterdamRijnmond daarom gestart met de pilot risicogericht grootschalig testen (RGT) binnen drie
Rotterdamse wijken: eerst in Bospolder-Tussendijken en de Afrikaanderwijk (fase 1), daarna
grootschaliger in gebied Charlois (fase 2). Tijdens de tweede fase in Charlois is vanwege een
uitbraak op een basisschool (‘School A’ genoemd in dit document) ook risicogericht grootschalig
getest in gemeente Lansingerland.
RGT houdt in dat mensen met en zonder klachten zich laagdrempelig kunnen laten testen.
Testlocaties op maximaal 10 minuten fietsafstand van iemand zijn huis zijn laagdrempelig. Het
doel van de pilot was om inzicht te krijgen in testbereidheid, prevalentie van het virus en welke
operatie- en communicatieaanpak werkt en hoe deze opschaalbaar zijn.
In dit document worden de achtergrond en context van de pilot en de methode en resultaten van
de onderzoekslijnen Operatie, Communicatie en Onderzoek beschreven. Aan de hand hiervan
worden de volgende hoofdvragen beantwoord:
1. Wat is de impact van de gekozen aanpak?
2. Welke lessen kunnen getrokken worden wanneer RGT daadwerkelijk uitgevoerd wordt?
3. Hoe is de aanpak, of delen hiervan, schaalbaar naar andere regio’s of de rest van
Nederland?
Deze rapportage is geschreven in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Het maakt deel uit van een adviesrapport van de begeleidingscommissie van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat naast dit document ook de methoden en resultaten van
de gemeente Dronten en de gemeente Bunschoten omvat die ook onderzoek hebben gedaan naar
risicogericht grootschalig testen.
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2. Achtergrond/Context
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft tijdens fase 1 van de pilot in Bospolder-Tussendijken en
Afrikaanderplein onderzoek gedaan naar het effect van een laagdrempelige testmogelijkheid in de
wijk op testbereidheid. Van 24 november tot en met 7 december 2020 stond er één testbus in
Bospolder-Tussendijken en van 8 tot en met 23 december 2020 stond er één testbus in
Afrikaanderplein. In het Rapport COVID-19 testbussen Tussendijken en Afrikaanderwijk van
februari 2021 staan deze en andere resultaten van het onderzoek uitgebreid beschreven (aparte
bijlage). In deze rapportage wordt er daarom niet uitgebreid ingegaan op de resultaten van fase 1
van de pilot, maar worden alleen resultaten uit het onderzoek genoemd die relevant zijn in relatie
tot de resultaten van Lansingerland en Charlois.
In Lansingerland werd er tussen 16 november en 29 december 2020 een uitbraak op School A
vastgesteld waarbij de B.1.1.7.-variant (i.e. de Britse variant) werd geconstateerd. Naar aanleiding
van deze uitbraak werd er besloten alle leerlingen, docenten en gezinsleden van leerlingen van
School A te testen van 29 december 2020 tot en met 1 januari 2021.
Op basis van de resultaten van het onderzoek werd besloten om van 6 tot en met 11 januari 2021
ook de leerlingen, docenten en ouders van leerlingen van de omliggende basisscholen en BSO’s te
testen. Ten slotte werden van 11 tot en met 22 januari 2021 alle inwoners van de gemeente (vanaf
twee jaar) getest. Het doel was door op grote schaal te testen meer zicht krijgen op de verspreiding
van het coronavirus en de B.1.1.7.-variant van het virus. Na afloop van RGT hebben de GGD
Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC tot en met 22 februari de prevalentie van het virus in
Lansingerland onderzocht om zo het langetermijneffect van de pilot in kaart te brengen.
Het onderzoek in Lansingerland bestond uit vier fases:
• Fase 1: het testen van leerlingen, docenten en gezinsleden van leerlingen van School A (29
dec t/m 1 jan).
• Fase 2: het testen van leerlingen, docenten en gezinsleden van leerlingen van omliggende
scholen en BSO’s (6 t/m 11 jan).
• Fase 3: het testen van gemeente Lansingerland (11 t/m 22 jan).
• Fase 4: het monitoren van de prevalentie van het virus in Lansingerland (23 jan t/m 22 feb).
Daaropvolgend is van 26 januari tot en met 5 maart 2021 grootschalig getest in gebied Charlois.
In tegenstelling tot Lansingerland was de aanleiding voor de inzet van RGT in Charlois niet een
uitbraak waarbij de B.1.1.7.-variant een rol speelde, maar het meer zicht krijgen op de verspreiding
van het virus en de testbereidheid van inwoners. In Charlois is ervaring opgedaan met de
implementatie van risicogericht grootschalig testen, welke operationele en communicatieaanpak
werkt en welke resultaten deze vorm van testen voortbrengen met betrekking tot het zicht krijgen
op en de bestrijding van het virus. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de testbereidheid van
inwoners en welke aanvullingen nodig zijn om mensen te informeren over de mogelijke gevolgen
van besmettingen.
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Afbeelding 1. Regio Rotterdam-Rijnmond met gemeente Lansingerland en gebied Charlois.
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2.1. Lansingerland
Tijdens de voorbereidingen voor de tweede fase van de pilot in Charlois is vanwege een uitbraak
op School A in Lansingerland, waarbij de B.11.7.-variant werd vastgesteld, ook risicogericht
grootschalig getest in gemeente Lansingerland. Lansingerland is een gemeente met een populatie
van 62.396 inwoners die de afgelopen jaren een grote inwonersgroei heeft gekend, namelijk een
groei van zo’n 30% per jaar sinds 2007. Met een gemiddeld inkomen van €29.900 per inwoner
per jaar behoort Lansingerland tot één van de 100 gemeenten in Nederland met de hoogste
sociaaleconomische status.
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Grafiek 1. Inwoners naar leeftijd in Lansingerland.

Migratie
Westers
8%

Lansingerland heeft 3
dorpskernen; Berkel en
Rodenrijs, Bleiswijk en
Bergschenhoek

Migratie
NietWesters
11%

Geen migratie
achtergrond
81%

Geen migratie achtergrond

Migratie Westers

Migratie Niet-Westers
Grafiek 2. Inwoners naar migratieachtergrond.

Lansingerland heeft relatief
veel huishoudens met
kinderen, waarvan veelal
jonge kinderen
Lansingerland heeft een
relatief hoogopgeleide
populatie
Er is veel fruit- en tuinbouw
in Lansingerland

Lansingerland telt 23.841 huishoudens en bestaat uit
de volgende 16 wijken:
1. Bleiswijk Buiten
2. Noordeinde
3. Bleiswijk
4. Hoekeindse Zoom
5. Noordpolder
6. Meerpolder
7. De Ackers
8. Berkel

9. Westpolder
10. Boterdorp
11. Bergschenhoek
12. Zuidpolder
13. De Wadden
14. Wilderszijde
15. Oosteindsche Polder
16. Rodenrijs
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Onderstaande grafiek geeft het aantal coronabesmettingen in Lansingerland weer in de weken
voor de pilot.

Grafiek 3. Het aantal coronabesmettingen in Lansingerland van week 40 tot en m et week 1.

Onderstaande grafiek geeft het aantal coronabesmettingen in Lansingerland en de regio
Rotterdam-Rijnmond weer in de weken voor de pilot. In Lansingerland is door de uitbraak een
hogere tweede piek te zien.

Grafiek 4. Het aantal coronabesmettingen in Lansingerland en de regio Rotterdam-Rijnmond van week 40 tot en
met week 1.
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2.2. Charlois
Fase 2 van de pilot werd uitgevoerd in gebied Charlois. Dit gebied in Rotterdam-Zuid heeft een
populatie van 69.400 inwoners met verschillende etnische achtergronden. In gebied Charlois zijn
er 35.180 huishoudens, met een veelal lage sociaaleconomische status. Het gestandaardiseerd
inkomen van 42% van de huishoudens behoort tot de 25% laagste inkomensklassen van
Nederland. De inwoners van Charlois zijn relatief jong, waarbij de grootste leeftijdsgroep bestaat
uit mensen van 25 tot 45 jaar.
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Grafiek 5. Inwoners naar leeftijd in Charlois.
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De dichtheid van de
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Grafiek 6. Inwoners naar migratieachtergrond.

Charlois heeft een
karaktervolle en groene
omgeving

Charlois bestaat uit 10 wijken met elk hun eigen karakter:
1. Tarwewijk
2. Heijplaat
3. Oud-Charlois
4. Carnisse
5. Zuidplein
6. Wielewaal
7. Zuiderpark
8. Pendrecht
9. Zuidwijk
10. Charlois Zuidrand
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Onderstaande grafiek geeft het aantal coronabesmettingen in Charlois weer in de weken voor de
pilot.

Grafiek 7. Het aantal coronabesmettingen in Charlois van week 40 tot en m et week 3.

Onderstaande grafiek geeft het aantal coronabesmettingen in Lansingerland en de regio
Rotterdam-Rijnmond weer in de weken voor de pilot. De keuze om de pilot in Charlois uit te voeren
is in november (week 45-49) gemaakt.

Grafiek 8. Het aantal coronabesmettingen in Charlois en de regio Rotterdam-Rijnmond van week 40 tot en met
week 3.
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3. Methode en onderzoekslijnen
Het uitgangspunt van RGT is dat gericht ingezet kan worden bij mensen, in situaties en/of op
locaties waar een verhoogde infectiegraad is of dreigt. De volgende variabelen geven een indicatie
van waar een verhoogde infectiegraad dreigt te ontstaan:
- Resultaten uit postcodegebied analyse aan de hand van BCO-data
- Een relatief grote hoeveelheid SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater
- Lage testbereidheid in een wijk/gemeente
- Lage sociaaleconomische status (SES) in een wijk/gemeente
- Nieuwe Variant of Concern van het virus

Afbeelding 2. Risicodriehoek
* VVT, Lage SES, Variant of Concern en Scholen/Werk zijn voorbeelden van kwetsbare personen, situaties en
locaties.

Op basis van de resultaten van bovengenoemde criteria wordt onderscheid gemaakt tussen een
acute en een planbare opzet. Hiermee wordt het volgende bedoeld:
•

De acute opzet wordt gehanteerd wanneer RGT wordt ingezet naar aanleiding van een
uitbraak. Dit kan blijken uit de resultaten van postcodegebied analyse aan de hand van
BCO-data en een relatief grote hoeveelheid SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater. Het
doel van RGT is het snel inzicht krijgen in de verspreiding van het virus en het indammen
ervan. In de pilot van de GGD Rotterdam-Rijnmond is deze opzet gehanteerd in
Lansingerland.

•

De planbare opzet wordt gehanteerd wanneer er risico is op een hogere infectiedruk bij
mensen, in situaties of op locaties die kwetsbaar zijn. Er is geen acute aanleiding. De
aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat rioolwaterdata uitwijzen dat er een hoge infectiegraad
in een bepaald gebied is, maar dat mensen zich vermoedelijk weinig laten testen. De GGD
Rotterdam-Rijnmond heeft de planbare opzet gehanteerd in de wijken BospolderTussendijken en Afrikaanderwijk, waar het ‘testbusconcept’ werd onderzocht. Vervolgens
is er opgeschaald naar Charlois.
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Hieronder zijn de kenmerken van beide opzetten weergegeven.
Tabel 1. De kenmerken van een acute en planbare opzet.

Vervolgens was het belangrijk om een duidelijke projectstructuur op te zetten en een duidelijke
rol- en taakverdeling te maken. De voorbereiding en uitvoering van RGT werd gedaan door het
kernteam en drie werkgroepen; Operatie, Communicatie en Onderzoek. Elke werkgroep had een
eindverantwoordelijke die fungeerde als schakelfiguur tussen de werkgroep en het kernteam.
In het kernteam kwamen de verantwoordelijken van de drie werkgroepen bijeen en werden
voorstellen gedaan en besluiten genomen. Deze besluiten werden vervolgens teruggekoppeld aan
de werkgroepen door de eindverantwoordelijken van de werkgroepen. De projectleider
rapporteerde namens het kernteam aan het managementteam Corona, andere gemeentelijke
besturen en de landelijke stuurgroep en VWS.
Het operationele team was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het operationele
plan en de afstemming met andere regio’s. Zo richtten zij de testlocaties in en hielden zij deze
draaiende. Het communicatieteam ondersteunde hierin door het opstellen en uitvoeren van een
communicatiestrategie waarin zowel de communicatie naar inwoners als naar de media en de
afstemming met betrokken partijen werd meegenomen. Ten slotte was parallel hieraan het
onderzoeksteam verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan en het
terugkoppelen van de opkomstcijfers en de tussentijdse resultaten. Hieronder staat de
gehanteerde projectstructuur van de pilot weergeven.
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Afbeelding 3. Projectstructuur RGT.

Het volgende hoofdstuk zet de methoden en resultaten van de onderzoekslijnen Operatie,
Communicatie en Onderzoek uiteen.
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4. Onderzoekslijnen
In dit hoofdstuk worden de drie onderzoekslijnen Operatie, Communicatie en Onderzoek
besproken. Allereerst wordt per onderzoekslijn de gehanteerde methode beschreven en daarna de
resultaten.

4.1. Operatie
Het operationele team was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het operationele
plan en de afstemming met andere regio’s. Zo hebben zij de testlocaties opgericht, ingericht en
draaiende gehouden.
4.1.1.

Methode

Gedurende fase 3 konden inwoners van Lansingerland zich van 13 januari tot en met 24 januari
met en zonder klachten laagdrempelig laten testen. Laagdrempelig houdt in dat mensen zich op
maximaal 10 minuten fietsafstand van hun huis kunnen laten testen. Dit wordt ook wel het
‘supermarktconcept’ genoemd. In Lansingerland kon dit bij 3 binnenlocaties, in 2 mobiele
testbussen en bij de XL-testlocatie Rotterdam The Hague Airport. Omdat getest werd naar
aanleiding van een uitbraak met de B.1.1.7.-variant en de urgentie daardoor hoog was, kon er alleen
op afspraak worden getest. Dit kon bij de volgende locaties:
Testlocaties:
• Rotterdam The Hague Airport
• Bleiswijk: Sporthal Rijneveen, Rembrandlaan 40 + testbus
• Bergschenhoek: Sporthal De Ackers, Groeneweg 27-A + testbus
• Berkel en Rodenrijs: Multi Function Rodenrijs (MFR), Anthuriumsingel 148

Afbeelding 4: Testlocaties in Lansingerland.
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In Charlois konden inwoners zich laagdrempelig laten testen van 26 januari tot en met 5 maart.
Naast de XL-testlocatie bij Ahoy werden 10 laagdrempelige testmogelijkheden in Charlois
opgericht. Ook hier hield laagdrempeligheid in dat mensen zich op maximaal 10 minuten
fietsafstand van hun huis konden laten testen. Ook werden in Charlois testen zowel op inloop als
op afspraak aangeboden om de laagdrempeligheid te vergroten. Daarnaast werden er testlocaties
opgericht die goed zichtbaar waren (bijvoorbeeld door de testbussen te plaatsen naast
kruispunten of in de buurt van winkels) en was er goede bewegwijzering in een straal van 150
meter rondom de testlocaties. Zo waren er bijvoorbeeld borden bij de locaties en op nabijgelegen
doorgaande wegen.
De testlocaties bestonden zowel uit binnen- als buitenlocaties en waren open van maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur – 16.00 uur. De 10 locaties bevonden zich op de volgende plekken:
Binnenlocaties:
• Schoolgebouw, Slingeplein 8
• De Zuiderkroon, Vlissingenplein 164
• Charloisse Oude kerk (zijgebouw), Charloisse Kerksingel 35
• RDM Congrescentrum, Heijplaatstraat 17
• Wijklocatie Gemeente Rotterdam, Wolphaertsbocht 356
• Laleli Moskee, Gruttostraat 9 (niet op vrijdag open)
Testbus
• Metro Maashaven, Mijnsherenlaan 1c
• Maastunnel (uitgang fietsers/voetgangers), Charloisse Hoofd 25
• Plein van de vallende Ruiter, Mijnsherenlaan 237/Pleinweg
• Nachtegaalplein

Afbeelding 5: Testlocaties in Charlois.
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Benodigde middelen
Wat de benodigde middelen zijn voor de opzet en inzet van een testbus en binnenlocatie wordt in
onderstaande tabel beschreven, evenals de voor- en nadelen van de verschillende testlocaties.
Tabel 2. De benodigde middelen voor de inzet van een testbus en binnen locatie.
Methode

Testbus

Voordelen

•
•

Nadelen

•
•
•

Binnenlocatie
(Uitgaande van 1 afnamepunt)
Flexibel, makkelijk te plaatsen en
in te zetten
Goed zichtbaar voor inwoners
uit de wijk

•

Pauzeruimte in de buurt voor
personeel
Regelen van vergunningen
Moet elke avond worden
weggehaald

•

•

Een binnenlocatie moet voldoen aan veel eisen en is daardoor
lastig te vinden
Het regelen van een binnenlocatie kost meer tijd en moeite en is
vaak niet in beheer van de GGD/Gemeente
Minder zichtbaar voor inwoners van de wijk

•
•
•

•

Zodra een binnenlocatie meerdere afnamepunten heeft wordt
efficiënter omgegaan met aantal personeel
Meerdere testpunten mogelijk
Comfortabeler
Vertrouwelijker voor inwoners van een wijk

Testcapaciteit

•

+/- 125 testen per dag

•

Per afnamepunt in een binnen locatie +/- 125 testen per dag

Locatie
personeel

•

7: Logistieke coördinator (vanuit
LST), beveiliger, chauffeur, 2
bemonsteraars,
2 administratieve medewerkers

•

8 per afnamepunt: twee bemonsteraars, 2 administratieve
medewerkers, 2 gastheren en een beveiliger

BCO personeel

•

•
•

•

1 BCO-medewerker kan 3-5
positieven per dag bellen
1 Administratieve medewerker
kan 125 testgegevens per dag
verwerken

1 BCO-medewerker kan 3-5 positieven per dag bellen
1 Administratieve medewerker kan 125 testgegevens per dag
verwerken

•

1 registratiesysteem

•

1 registratiesysteem per afnamepunt

RegistratieSystemen

Kosten
Hieronder worden de kosten weergeven die gemaakt zijn in Lansingerland en Charlois. Omdat de
kosten van de testen kunnen fluctueren, zijn deze weggelaten.
Lansingerland
Kostprijs testen
Opslag testen
Locaties
Personeel
Communicatie

Standaard kostprijs
PCR
€
400.000
€
8.000
€
200.000
€
20.000

Totaal

€

Charlois
Kostprijs testen
Opslag testen
Locaties
Personeel
Communicatie
Totaal

Standaard antigeen
€
160.000
€
60.000
€
360.000
€
15.000
€
595.000

628.000
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4.1.2.

Resultaten

Geleerde lessen
De belangrijkste geleerde lessen over het opstellen en uitvoeren van het operationele plan zijn:
1. Start op een dinsdag met testen en niet op een maandag. Op vrijdag en in het weekend zijn
veel mensen vrij. De maandag is dus ideaal qua operatie om de puntjes op de
spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Eventueel kan er op dinsdag om 10.00 of 11.00 uur gestart
worden met testen.
2. Hanteer werkdagen en -tijden als openingstijden. De opkomst is namelijk hoger op
doordeweekse dagen en overdag. De opkomst is na 17.00 uur en in het weekend
aanzienlijk lager.
3. Regel een rustruimte in de buurt indien er gebruik wordt gemaakt van een mobiele testbus
of sprinter. Medewerkers waarderen dit omdat ze er even tussenuit kunnen en er kunnen
opwarmen. De ruimte kan tevens dienen als opslagruimte.
4. Het is raadzaam een projectleider aan te stellen die stuurt en het contact en overzicht houdt
met alle betrokken partijen.
5. Werk in een klein team van 4 tot 6 personen. Zij vertegenwoordigen de betrokken
disciplines. Dit werkt snel en efficiënt.
6. Maak gebruik van bestaand netwerk met kennis van zaken en durf om hulp te vragen, zoals
bij het Landelijke Serviceloket (LST).
7. Het aanbieden van testen op inloop én afspraak biedt laagdrempeligheid.
8. Het bekend maken dat er een mini-testlocatie is in de wijk werkt het beste via het lokale
netwerk, zoals wijkmanagers, welzijnspartijen, sleutelfiguren in de wijk, ouderen en sociale
platforms e.d.. Zeker in combinatie met (social) media.
9. Een goede bewegwijzering in een straal van 150 meter rondom de testlocatie helpt men
de locatie te vinden. Dit geldt zowel voor borden bij de locatie als borden op doorgaande
wegen in de omgeving van de testlocatie.
10. Media zijn niet aan te sturen en werken niet altijd in je voordeel, kunnen ook tendens
veroorzaken.
11. Testafspraak maken via landelijk callcenter i.c.m. Afsprakenlijn werkt goed, echter is het
moeilijk om het belscript van het landelijk callcenter aan te passen.
In 1. De methodiek en geleerde lessen en 2. Draaiboek operatie staat verdere toelichting over de
verschillende processen van RGT en wordt dieper ingegaan op de uitvoering van het project.
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4.2. Communicatie
Het communicatieteam was verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de
communicatiestrategie en de communicatie naar inwoners, betrokken partners en media. Op basis
van het doel waarvoor en het gebied waarin RGT werd ingezet, werden communicatiestrategieën
bepaald.
4.2.1.

Methode

Het inzetten van RGT kan verschillende aanleidingen hebben. Het RGT in Charlois had
bijvoorbeeld een andere aanleiding en doelstelling dan het grootschalig testen in Lansingerland.
Op basis van het doel waarvoor RGT werd ingezet, werden communicatiestrategieën bepaald.
Hiervoor werd rekening gehouden met de belevingswereld en taalvaardigheid van de doelgroep,
waarvoor onder andere informatie en advies werd ingewonnen bij wijkmanagers, netwerkpartners
en de gemeenten.
In Lansingerland is gekozen voor een intensieve en acute testoproep aan de inwoners om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen. In de gemeente is er aan de start van de inzet van RGT
een persmoment gehouden en hebben alle inwoners van de gemeente een bewonersbrief
ontvangen met de oproep om een testafspraak te maken. De mogelijkheid tot het maken van een
afspraak werd op basis van postcodegebied opgedeeld om zo een piek bij de Afsprakenlijn te
voorkomen. Daarnaast is er informatie over het onderzoek verstrekt op de websites van de GGD
Rotterdam-Rijnmond en de gemeente van Lansingerland. Omdat het testen in twee weken
plaatsvond, is er gekozen voor een intensieve manier van communiceren met een piekmoment aan
de start van het onderzoek waarin de focus lag op het belang van het testen.
In Charlois, daarentegen, was het doel meer zicht krijgen op de prevalentie van het virus en
bovenal inzicht krijgen in mogelijkheden om de testbereidheid te vergroten. Charlois is een wijk
met een gemiddeld lage SES. In Charlois is daarom gekozen voor gefaseerde communicatie
waarbij wijkmanagers en sleutelfiguren in de wijk intensief werden betrokken. Hierbij speelde het
doorgeven van de boodschap mond-op-mond en via ambassadeurs een grotere rol in de strategie.
Zo is er bijvoorbeeld een videoboodschap opgenomen met mensen uit de wijk en zijn er, op
aanraden van wijkmanagers, animaties en berichten gemaakt die op social media gedeeld konden
worden. Ook werd op de websites van de GGD Rotterdam-Rijnmond, de gemeente Rotterdam en
op de website van de gebiedscommissie informatie gedeeld over de testmogelijkheden in de wijk.
Daarnaast is er op aanraden van wijkmanagers halverwege de duur van RGT in Charlois een flyer
met de oproep om te testen huis-aan-huis verspreid in de verschillende wijkdelen van Charlois. Om
een piek bij de Afsprakenlijn en de testlocaties te voorkomen is deze flyer over meerdere dagen in
de verschillende wijken van Charlois verspreid, waarbij de flyer als eerste in de wijken werd
verspreid waar testlocaties stonden die tot dan toe de laagste opkomst hadden gehad.
Doelgerichte aanpak
Omdat er in Lansingerland sprake was van een acute opzet op het gebied van operatie en
communicatie heeft de werkgroep communicatie geen doelgroepgerichte communicatiestrategie
kunnen bepalen, maar heeft het zich gericht op het benadrukken van het belang om te testen. De
opzet in Charlois was daarentegen planbaar waardoor de werkgroep communicatie een aanpak
heeft opgesteld en uitgevoerd die aansloot bij de SES, belevingswereld en de taalvaardigheid van
de doelgroep.
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Sociaaleconomische status
Zoals de achtergrondinformatie over Charlois heeft laten zien behoort het gemiddeld inkomen van
de inwoners van Charlois tot de laagste 25% van Nederland. Daarmee is Charlois een wijk met een
gemiddeld lage SES. Door testlocaties in de wijk te plaatsen wordt hier rekening mee gehouden
om het testen makkelijker te maken voor mensen die geen of weinig toegang tot een auto hebben,
en geen of weinig financiële middelen hebben om te reizen met het openbaar vervoer, om zich te
laten testen. Dit is in lijn met de landelijke richtlijnen waarin het reizen met het openbaar vervoer
wordt ontmoedigd als vervoersmiddel naar een testlocatie. In de communicatie richting inwoners
werd daarom benadrukt dat er meerdere testlocaties in de wijk waren waar inwoners zich gratis
konden laten testen.

Belevingswereld
Door het betrekken van wijkmanagers en belangrijke sleutelfiguren in de wijk bij de opzet van de
communicatieaanpak werd in beeld gebracht wat de belevingswereld van de doelgroep is. Hierbij
werd bijvoorbeeld rekening gehouden met leeftijd, religie, vertrouwen in de overheid, bepaalde
sentimenten die sterk aanwezig zijn (zoals angst en schaamte rondom testen en het belang van
familie), en de verspreiding en het volgen van fake news en testbereidheid. Vervolgens werd de
communicatieboodschap die werd uitgegeven hierop afgestemd. Zo werd er bijvoorbeeld
gekozen om veel communicatie via wijknetwerkers en sleutelfiguren in de buurt te laten verlopen
omdat er positief naar deze mensen werd gekeken. Mede hierom werd er een video opgenomen
met sleutelfiguren uit de wijk die hun medebewoners opriepen om zich te laten testen.

Taalvaardigheid
Zoals te zien is in de achtergrondinformatie van Charlois, wonen er veel mensen met een
migratieachtergrond in Charlois. Om rekening te houden met de meertaligheid in de wijk werd er
daarom gekozen om (delen van) de communicatiemiddelen, zoals de social media animatie, de
huis-aan-huis flyer en de flyer voor na afloop van de test te vertalen. Er werd voor vertalingen in het
Engels, Pools, Bulgaars, Arabisch en Turks gekozen omdat dit naast Nederlands de meest
veelvoorkomende talen in de wijk zijn. Ook in de videoboodschap met sleutelfiguren werd er in
verschillende talen een oproep gedaan om te testen. Ook is er rekening gehouden met
laaggeletterdheid door in de communicatie richting inwoners veel gebruik te maken van simpele
taal en veel beelden.
4.2.2. Resultaten
De communicatieaanpak in Lansingerland lijkt erg effectief te zijn geweest in het creëren van een
hoge opkomst. 62% van de inwoners in Lansingerland heeft zich laten testen. Omdat er geen
controlegroep is geweest, valt er niet te zeggen of deze mensen zich ook zouden hebben laten
testen (met klachten) zonder de inzet van RGT.
De opkomstcijfers van Charlois laten zien dat 11,3% (7.843 personen) van de inwoners zich heeft
laten testen. Naast deze 11,3%, zijn er ook 8.006 mensen van buiten Charlois geweest die zich bij
de locaties hebben laten testen. Uit de evaluatie van de communicatieaanpak voor deze wijk kwam
naar voren dat er onduidelijkheid was onder inwoners toen de testlocaties een aantal dagen dicht
waren in verband met ongeregeldheden in de stad en het winterse weer. Dit zorgde voor een
moeizame start met meerdere boodschappen tegelijk richting inwoners waardoor enige
verwarring ontstond en sommigen voor gesloten deuren kwamen te staan en een negatieve
ervaring hadden met RGT.
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Ook kwam er uit de evaluatie naar voren dat er in de aanloop naar de pilot beeldvorming was
ontstaan door het grootschalig testen in Lansingerland over het aan huis ontvangen van een
testoproep. Het signaal dat wijkmanagers gaven was dat inwoners afwachtend waren met het
laten testen omdat zij in de veronderstelling waren dat zij een brief met testoproep zouden
ontvangen. Het eerder huis-aan-huis verspreiden van een bewonersbrief had mogelijk gezorgd
voor een hogere opkomst. Het lijkt erop dat de huis-aan-huis verspreiding van de flyer halverwege
de duur van RGT voor een toename in opkomst heeft gezorgd, ook al zorgde het niet voor een piek
bij de Afsprakenlijn. Er lijkt een duidelijke correlatie te zitten tussen het verspreiden van de flyer
en de hogere opkomst tijdens de laatste twee weken van de pilot. Wel dient hierbij in ogenschouw
genomen te worden in het hele land meer getest werd tijdens deze periode.
Wel valt er met zekerheid te zeggen dat de animatie die in verschillende talen gesponsord op
Facebook en Instragram is geplaatst een groot bereik heeft gehad. Analyse liet zien dat 99% van
de mensen dat bereikt kon worden met de animatie is bereikt. Doordat de meeste mensen
Facebook/Instagram in het Nederlands gebruiken, zijn er met de Nederlandse uiting de meeste
resultaten behaald. Gekeken naar uitkijkratio en CTR dan is een bovengemiddelde interesse bij de
Poolse, Bulgaarse en Arabische advertenties zichtbaar.
Geleerde lessen
Verder zijn uit de evaluatie met de werkgroep communicatie de volgende belangrijkste geleerde
lessen op het gebied van communicatie opgedaan:
1. Ken je doelgroep en wijk! Zorg dat je bij start de doelgroep goed in kaart brengt met de
bijpassende context en communicatiemiddelen.
2. Doel en aanleiding moeten duidelijk zijn; wat vragen we van mensen en waarom? Waarom
deze buurt en waarom nu? Zo krijg je mensen mee in het verhaal. Benadruk ook het verschil
met de bestaande testinfrastructuur.
3. Een testoproep via een brief aan alle inwoners is een formeel middel wat goed werkt bij
een acute opzet. Een flyer geeft duidelijkheid bij een planbare opzet, maar is minder urgent
en formeel. Denk aan een beeldbrief.
4. Benoem de positieve punten van RGT: 1. Gratis 2. Zonder klachten ook testen 3. Ook op
inloop 4. Zonder ID 5. Snelheid testuitslag.
5. Formuleer de kernboodschap en zorg dat de boodschap goed onderbouwd is en vaak
terugkomt in de communicatie. Zo creëer je duidelijkheid bij publiek en pers.
6. Zet zo mogelijk verschillende disciplines in het communicatieteam waarbij oog is
voor webcare/social media. In een acute opzet is de noodzaak hiervoor hoog i.v.m. de vele
publieksvragen.
7. Interne communicatie heeft aandacht nodig en is zeer belangrijk; onderschat dit niet.
8. Een goede mediastrategie is belangrijk voor beeldvorming. Kies je woordvoeders! Bij een
acute opzet is de strategie proactief, bij een geplande opzet is deze meer reactief. Bij een
uitbraak kan je rekenen op een hoge mediadruk.
9. Lijncommunicatie: heb oog voor de bestuurlijke processen en zorg dat je de juist volgorde
voor communicatie in kaart hebt. De bestuurlijke lijn heeft meestal prioriteit t.a.v. de
communicatie naar externen.
10. Zet de middelen zo nodig gefaseerd in om de toestroom bij de testlocaties te
spreiden. Maak een tijdslijn voor de fasering.
11. Nauwe samenwerking tussen operatie en communicatie is cruciaal; operatie =
communicatie.
12. Breng de rolverdeling van het netwerk en de stakeholders duidelijk in kaart zodat je weet
hoe de lijntjes lopen en wie waarvoor wordt ingezet. Denk na over afzender schap.
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13. Zorg voor een goed samenspel tussen de GGD en de gemeente en een duidelijke
rolverdeling. Dit maakt de samenwerking gemakkelijk.
14. Verwachtingsmanagement is net zo belangrijk als de resultaten, zowel voor media als voor
publiek. Communiceer wanneer welke resultaten worden gecommuniceerd.
15. Bedenk hoe je de klachtenprocedure wilt vormgeven.
16. Maak een RGT-specifieke Q&A en denk na over het controlebeleid en hoe/aan wie je de
Q&A verspreid.
In 1. De kennisbank en methodieken en 2. Draaiboek communicatie staat verdere toelichting over
de verschillende processen van RGT en wordt dieper ingegaan op de uitvoering van het project.

4.3.

Onderzoek

Het doel van de pilot in Lansingerland en Charlois was om epidemiologisch inzicht te krijgen in
testbereidheid en de prevalentie van het virus in beide gebieden en om onderzoek te doen naar de
determinanten van testbereidheid en thuisisolatie. De volgende paragrafen leggen uit hoe het
epidemiologisch onderzoek en de gedragsonderzoeken zijn uitgevoerd en wat de resultaten
hiervan zijn. Allereerst worden de methoden en resultaten voor Lansingerland toegelicht, gevolgd
door de methode en resultaten voor Charlois.
4.3.1. Methode Lansingerland
4.3.1.A. Epidemiologisch onderzoek

Definities
Er werden vier casusdefinities gebruikt: (A) een casus werd gedefinieerd als een inwoner van
Lansingerland die positief testte op SARS-CoV-2 tussen 16 november 2020 en 22 februari 2021,
en (B) een casus werd gedefinieerd als een persoon die positief testte op SARS-CoV-2 tussen 16
november 2020 en 1 januari 2021 met een epidemiologische link naar de getroffen school (School
A), (C) een persoon die positief testte op SARS-CoV-2 tussen 6 januari 2021 en 11 januari 2021 met
een epidemiologische link naar fase 2-instellingen, en (D) een persoon die in Lansingerland woont
en tussen 11 januari 2021 en 22 januari 2021 positief testte op SARS-CoV-2.

Uitbraakonderzoek
Het uitbraakonderzoek vond plaats in drie fasen (1 - 3). In fase 1 werden alle personeelsleden,
leerlingen en huisgenoten van individuen gerelateerd aan School A uitgenodigd om een
testfaciliteit te bezoeken om een naso/orofaryngeaal uitstrijkje af te laten nemen voor een PCRtest (29 december 29 - 1 januari 2021), zelfs als hij of zij al was getest. In fase 2 werden twee
aangrenzende scholen, 5 naburige naschoolse opvangen en 2 naburige kinderdagverblijven voor
kinderen onder de 4 jaar ("fase 2-instellingen") in het onderzoek opgenomen. Alle personeelsleden,
kinderen en hun huisgenoten waren uitgenodigd voor een SARS-CoV-2-test (6 - 11 januari 2021).
In fase 3 zijn alle inwoners (2 jaar en ouder) die in Lansingerland wonen uitgenodigd om een
testfaciliteit te bezoeken (11 - 22 januari 2021). Ze zijn getest bij reguliere testfaciliteiten of bij een
van de mobiele faciliteiten in Lansingerland. De communicatie in fase 1 en 2 verliep via School A
en fase 2-instellingen. In fase 3 verliep de communicatie naar de bevolking via lokale, regionale en
landelijke (sociale) media, waaronder een landelijke live persconferentie op televisie en een brief
aan alle inwoners van Lansingerland.
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SARS-CoV-2-diagnostiek, S-gen-doelwitfalen en sequencing van het hele genoom
Nasofaryngeale/keelmonsters werden verkregen door getraind personeel in een SARS-CoV-2testfaciliteit en monsters werden naar routinematige diagnostische laboratoria gestuurd voor RTPCR-testen. Positieve monsters werden getest met behulp van de TaqPath RTqPCR
(ThermoFisher, Waltham, Massachusetts, Verenigde Staten) op mislukte S-gen-doelwitten (SGTF).
Exemplaren met N en / Monsters met N- en / of Orf1ab-doelen onder Ct-waarde 32 en negatief
voor S werden beschouwd als SGTF. SGTF-monsters werden bevestigd door sequentiebepaling
van het hele genoom (WGS) of N501Y PCR om de B.1.1.7-variant te bevestigen. WGS werd
uitgevoerd met behulp van het MinION-platform (Oxford Nanopore Technologies, Oxford, VK)
(https://www.nature.com/articles/s41591-020-0997-y).

Vragenlijst
Alle gezinnen met een connectie met School A en aanpalende scholen en kinderdagverblijven
werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moest voor elk lid van het
huishouden worden ingevuld en omvatte: waar hij of zij naar school/werk gaat, welke klas op
school, symptomen, datum van aanvang van de symptomen, ziekenhuisopname en opname op de
IC, SARS CoV-2-testresultaten en reizen naar het buitenland.

Gegevensanalyse
De nationale databases met persoonlijke identificatiegegevens met SARS-CoV-2-testresultaten,
eerste ziektedag, symptomen en contacten werden samengevoegd met de vragenlijst en volledige
sequencing-databases. Virale detectie uit rioolwater werd apart geanalyseerd. De gegevens
werden geanalyseerd met behulp van IBM SPSS Statistics for Windows, versie 25 (IBM, Armonk,
NY). De SARS-CoV-2-afstamming werd bepaald met behulp van de Pangolin-tool
(https://www.nature.com/articles/s41564-020-0770-5).
Tijdens fase 3 konden inwoners van Lansingerland zich op 3 binnenlocaties, in 1 testbus of bij de
XL-testlocatie Rotterdam The Hague Airport op afspraak laten testen. Door middel van een PCRtest werd vastgesteld of iemand wel of niet positief testte op het SARS-CoV-2 virus. Vervolgens
werd een deel van alle afgenomen samples doorgestuurd naar het Erasmus MC voor sequencing.
Sequencing is een methode waarmee vastgesteld kan worden welke variant van het coronavirus
iemand onder de leden heeft. Aan de hand van opkomstcijfers werd testbereidheid gemeten.
Prevalentie werd gemeten door te kijken naar het aantal en percentage mensen dat positieve
testte.

Rioolwateronderzoek
Vanwege de uitbraak in Lansingerland werd er op 8 januari 2021 een rioolcollectiepunt opgericht
in de gemeente. Aan de hand van rioolwatermetingen die op de punt zijn verzamelend, hebben het
KWR Water Research Institute en het Erasmus MC gekeken naar het aantal SARS-CoV-2
virusdeeltjes die zowel tijdens als na de pilot in het rioolwater werden aangetroffen in de
gemeente. Het KWR Water Research Institute en het Erasmus MC hebben de verzamelde data uit
Lansingerland vervolgens vergeleken met rioolwaterdata uit de wijk Feijenoord en de resultaten
hiervan gedeeld met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Langetermijneffect
Voor fase 4 is er aan de hand van postcode analyse op basis van BCO-data en aan de hand van
rioolwatermetingen gekeken naar de prevalentie van het virus in Lansingerland. Deze data zijn
vervolgens vergeleken met de data van voor en tijdens de pilot om zo inzicht te krijgen in het
langere termijneffect van de pilot.
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4.3.1.B. Gedragsonderzoek determinanten thuisisolatie
Thuisisolatie na positief testen op corona gedurende minimaal 7 dagen is cruciaal om de coronaepidemie te stoppen. Echter, het is bekend dat niet iedere corona-positieve patiënt zich aan de
thuisisolatie houdt. Om de bereidheid en mogelijkheid tot thuisisolatie te onderzoeken, is het
belangrijk om inzicht te krijgen in de factoren (determinanten) die hierbij mogelijk een rol spelen.
Het ministerie van VWS heeft verschillende ‘risicogericht grootschalig testen’ acties in het land
financieel ondersteund. VWS heeft hierbij specifiek interesse in de naleving van thuisisolatie en
hoe dit bevorderd kan worden. Dit is mede aanleiding geweest voor dit onderzoek.

Studie-opzet
Een cross-sectionele, kwantitatieve vragenlijststudie onder deelnemers van het ‘Grootschalig
testenproject Lansingerland’. De vragenlijst bestond uit 37 gesloten vragen en 2 open vragen.

Procedure
In januari zijn deelnemers van het ‘Grootschalig testenproject Lansingerland’ gevraagd, via een
informatiefolder in de teststraat, om mee te werken aan toekomstig corona-gerelateerd onderzoek.
Aanmelden was mogelijk via een speciaal hiervoor aangemaakt e-mailadres. Circa 175 personen
meldden zich aan. Deze personen kregen begin maart per e-mail een uitnodiging met een link naar
een online vragenlijst. In totaal namen 150 personen deel aan de vragenlijst, 105 na de eerste emailuitnodiging, 45 mensen na de herinnerings-e-mail een week later.
Het invullen duurde ongeveer 10 minuten. Deelname was vrijwillig en anoniem: er werden geen
persoonlijke gegevens zoals naam, adres of geboortedatum verzameld. Men was ook niet verplicht
om vragen te beantwoorden. Er is voor dit onderzoek ethische toestemming verkregen van de
METC van het Erasmus MC.

Meetinstrument
De vragenlijst bestond uit 4 componenten: 1) een introductie-deel met een
toestemmingsverklaring; 2) enkele mogelijke determinanten van bereidheid tot thuisisolatie,
uitgesplitst naar 5 gedragsregels die horen bij thuisisolatie; 3) praktische aspecten van
thuisisolatie; 4) achtergrondvariabelen en corona-ervaring.

Ad 1: introductie & toestemmingsverklaring. De vragenlijst begon met informatie over het doel van
het onderzoek (namelijk ‘het onderzoeken van de kennis over de gedragsregels die de overheid
adviseert als men het coronavirus heeft en de bereidheid van mensen om zich aan deze
gedragsregels te houden’) en dat deelname anoniem en vrijwillig was.

Ad 2: determinanten bereidheid thuisisolatie:
Met betrekking tot mogelijke determinanten van thuisisolatie lag de focus op de 5 determinanten
die vermoedelijk de belangrijkste rol spelen bij het zich houden aan de gedragsregels: kennis over
wat de gedragsregels zijn, attitude t.a.v. de gedragsregels, eigen-effectiviteit t.a.v. de
gedragsregels (zichzelf in staat achten de gedragsregel te kunnen uitvoeren), uitkomst-effectiviteit
(de mate waarin iemand de gedragsregels als belangrijk beschouwd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan) en intentie (de mate waarin iemand van plan is zich aan de regel te
houden). De determinant kennis werd uitgevraagd met 3 vragen; een vraag of men weet wat de
gedragsregels zijn bij een positieve testuitslag (nee, ja gedeeltelijk, ja nauwkeurig), een open vraag
naar het beschrijven van de gedragsregels, en een vraag naar de informatiebronnen m.b.t. deze
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regels. Hierna volgden vragen m.b.t. attitude, eigen-effectiviteit, uitkomst-effectiviteit en intentie
ten opzichte van 5 gedragsregels bij thuisisolatie: 1) niet naar buiten gaan (m.u.v. van tuin of
balkon); 2) niet buitenshuis werken 3) geen boodschappen doen; 4) in een andere kamer verblijven
én slapen dan huisgenoten; 5) geen bezoek ontvangen. Elke determinant werd voor elk van de 5
gedragsregels met één vraag gemeten, gebruikmakend van een 5-punts Likert-schaal (bijv. 1 =
helemaal niet, 5 = helemaal wel). Ten slotte volgde een vraag over welke van de 5 gedragsregels
de deelnemer het moeilijkst leek om toe te passen en een open vraag met de mogelijkheid hierop
een toelichting te geven. Vóór de vragen over de gedragsregels ‘geen bezoek ontvangen’, ‘niet
buitenshuis werken’ en ‘niet verblijven én slapen van huisgenoten’, werd per gedragsregel eerst
nagevraagd of bij deelnemers sprake was van bezoek thuis, werk buitenshuis of huisgenoten.
Alleen bij deelnemers die aangaven dat hier sprake van was, werden de betreffende determinanten
uitgevraagd.

Ad 3: praktische aspecten van thuisisolatie:
Daarna volgden vragen over (gewenste) ondersteuning bij de uitvoer van de 5 uitgevraagde
gedragsregels bij thuisisolatie. Eerst werd gevraagd naar de aanwezigheid van iemand die kan
ondersteunen bij de uitvoer van praktische zaken zoals boodschappen (Ja; Voor sommige zaken
heb ik iemand, voor andere niet; Nee, maar ik zou wel iemand nodig hebben; Nee, ik heb niemand
nodig). Daarna volgde een meerkeuze vraag naar de praktische zaken waar specifiek hulp bij
gewenst zou zijn: Hond uitlaten; Kinderen verzorgen en wegbrengen; Boodschappen doen;
Mantelzorgtaken; Overige (open vraag met ruimte voor nadere toelichting).

Ad 4: achtergrondvariabelen:
Tot slot waren er vragen m.b.t. de uitslag van de coronatest tijdens het ‘Grootschalig testenproject
Lansingerland’, eerder meegemaakte situaties waarbij thuisisolatie of -quarantaine geïndiceerd
was, leeftijd, geslacht, etniciteit, de 4-cijferige postcode, en huishoudgrootte.

Analyses
De resultaten zijn verwerkt m.b.v. een descriptieve analyse. Voor de achtergrondkarakteristieken
zijn waar mogelijk gemiddelde, standaarddeviatie (SD), mediaan en range bepaald. Voor de
determinanten attitude, eigen-effectiviteit, uitkomst-effectiviteit en intentie zijn de gemiddelden
en standaarddeviaties berekend (op basis van de 5-punts Likert-schaal).
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4.3.2. Resultaten Lansingerland
4.3.2.A. Epidemiologisch onderzoek
Testbereidheid
In totaal zijn 43.016 unieke personen getest gedurende de pilot in Lansingerland tussen 16
november en 22 januari. Tijdens fase 1 zijn 827 mensen getest, tijdens fase 2 waren dit er 1.253 en
tijdens fase 3 zijn 38.371 testen afgenomen (dit is 62% van de inwoners van Lansingerland). Ook
zijn er tussen 16 november en 10 januari 2.554 personen getest in Lansingerland die niet
behoorden tot fase 1, 2 of 3. Ten slotte zijn tussen 22 januari en 22 februari, fase 4, bij 3.209
inwoners testen afgenomen.
Prevalentie
Zoals zichtbaar is in onderstaande tabel testte in totaal 3% van alle geteste mensen tussen 16
november en 22 januari positief en werd het hoogste percentage positieven (6%) gevonden onder
kinderen van 13 tot en met 18 jaar. In deze leeftijdsgroep testten 228 mensen van de 3.543 positief
op het virus.
Tabel 3. COVID-19 aantal gerapporteerd aan de GGD november 16, 2020 tot en met januari 22, 2021.

Wanneer onder de positief geteste mensen per leeftijdscategorie wordt gekeken naar de
prevalentie van de B.1.1.7.-variant valt er af te lezen dat het hoogste percentage positieven met de
B.1.1.7.-variant werd gevonden onder 4 tot en met 12-jarigen (23%). Verder laten de resultaten zien
dat de non-B.1.1.7-variant (‘wildtype’ in de tabel) het dominantst was in alle leeftijdsgroepen.
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Grafiek 9: Aantal positieven per type variant en leeftijdsgroep.

Zoals onderstaande tabel laat zien lijkt besmetting met de B.1.1.7.-variant gepaard te gaan met
meer symptomen dan besmetting met de non-B.1.1.7.-variant. Hierbij moet echter wel worden
opgemerkt dat het om kleine samples gaat en er dus geen harde conclusies getrokken kunnen
worden.
Tabel 4. Symptomen per leeftijdsgroep per variant (november 16, 2020 – januari 22, 2021).

Van de volwassenen die symptomen hadden, hadden mensen met de non-B.1.1.7.-variant meer
symptomen dan mensen met de B.1.1.7.-variant. Verder laten de resultaten zien dat kinderen van 4
tot en met 12 en 13 tot en met 18 jaar het coronavirus kunnen overdragen aan hun gezinsleden.
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Tabel 5. Aantal symptomen per variant, volwassenen (wanneer symptomen bekend waren).

Tabel 6. Was degene die de besmetting in een huishouden bracht een kind of een volwassenen? (november 16,
2020 – januari 22, 2021).

Uit de vergelijking van het aantal positieven in Lansingerland met het aantal positieven in de rest
van de regio Rotterdam-Rijnmond voor, tijdens en na het grootschalig testen blijkt dat
Lansingerland in de drie weken voor RGT meer positieve gevallen per 100.000 inwoners had dan
de rest van de regio Rotterdam-Rijnmond. Na de pilot had Lansingerland daarentegen minder
positieve gevallen per 100.000 inwoners dan de rest van de regio.
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Grafiek 10: Vergelijking van het aantal positieven in Lansingerland met het aantal positieven in de rest van de
regio Rotterdam-Rijnmond.

Het verschil in prevalentie tussen Lansingerland en de rest van de regio Rotterdam-Rijnmond blijkt
ook uit de resultaten van het rioolwateronderzoek. Zoals weergeven in onderstaande grafiek, is
halverwege januari, toen er grootschalig werd getest in Lansingerland, een daling te zien in het
aantal aangetroffen SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater in Lansingerland terwijl gelijktijdig
een stijging in het aantal virusdeeltjes in het rioolwater werd vastgesteld voor gebied Feijenoord.

Grafiek 11: Vergelijking van het aantal aangetroffen virusdeeltjes in het rioolwater in Lansingerland met het aantal
aangetroffen virusdeeltjes in gebied Feijenoord.

33

De verspreiding van de B.1.1.7.-variant in de gemeente Lansingerland is waarschijnlijk beperkt tot
de uitbraak op de scholen, door een optelsom van factoren als de lockdown, sluiting van scholen,
testen en isolatie/quarantaine, algemene maatregelen die goed nageleefd werden dankzij en
gevoel van urgentie/ burgerplicht door de media-aandacht en duidelijke oproep van de
burgemeester.
4.3.2.B. Gedragsonderzoek determinanten thuisisolatie

Achtergrondkarakteristieken
De vragenlijst is door 150 personen ingevuld, tussen 5 en 14 maart 2021. Zij hadden een
gemiddelde leeftijd van 56 jaar (SD = 14; mediaan 58; range 20-90) en 46% was man (Tabel 7).
Bijna iedereen (98%) rekende zich tot de Nederlandse etniciteit. De gemiddelde huishoudgrootte
was 2.1 (SD = 1.3; mediaan = 2; range 0-6). Het aantal respondenten was redelijk gelijk verdeeld
over de drie kernen van de gemeente Lansingerland. Aangezien Berkel en Rodenrijs ongeveer 3
keer zoveel inwoners heeft dan Bergschenhoek en Bleiswijk, hebben daar relatief minder
respondenten deelgenomen. Van de deelnemers gaf 2% aan tijdens het grootschalig testen
positief te zijn getest. 24% had eerder een situatie meegemaakt waarbij thuisisolatie of quarantaine geadviseerd wordt; voor 32% van deze groep was dit minder dan 3 maanden geleden.
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Tabel 7. Demografische karakteristieken deelnemers vragenlijst.

Variabele

Aantal
Gemiddelde Mediaan
respondenten (SD)
(Range)

Aantal deelnemers

150

Leeftijd

Geslacht

Etniciteit Nederlands

Huishoudgrootte

Gemeente

Uitslag grootschalig testen

Eerdere ervaringen*

Hoe lang geleden?

56 (14)

%

Beantwoord

124

NB

26

Man

58

46

Vrouw

69

54

NB

23

Nederlands

124

98

Anders

3

2

NB

23

Beantwoord

121

NB

29

Bergschenhoek

39

31

Berkel en Rodenrijs

49

39

Bleiswijk

39

31

NB

23

Positief

3

2

Negatief

140

98

NB

7

Zelf positief*

12

8

Huisgenoot positief*

11

8

Als nauw contact*

21

15

Via coronamelder*

6

4

Geen

109

76

NB

6

> 3 maanden geleden

23

68

< 3 maanden geleden

11

32

Niet van toepassing

116

2.1 (1.3)

58 (20-90)

2 (0-6)

*Eerdere ervaringen met thuisisolatie of -quarantaine: meerdere antwoorden mogelijk. Afkortingen: NB, niet beantwoord; SD,
standaarddeviatie.

Determinanten van bereidheid tot thuisisolatie: Kennis
De vragen over kennis van thuisisolatie zijn ingevuld door 141 respondenten. Iedereen gaf aan te
weten aan welke gedragsregels zij zich moeten houden, indien zij positief op het coronavirus
zouden testen. Ruim 27% gaf aan dat gedeeltelijk of ongeveer te weten en bijna 73% gaf aan dat
vrij nauwkeurig te weten.
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Na deze vraag werd de vraag gesteld, welke gedragsregels dat dan waren. Ruim 81% noemde in
zijn antwoord ‘thuisblijven’, ‘quarantaine’, ‘thuisisolatie’ of een vergelijkbare term. Bijna 40%
noemde daarbij dat dit gedurende een bepaalde periode was, meestal 7 dagen of een week. Maar
er waren ook respondenten die 5, 10 of 14 dagen noemden. Bijna 30% meldde dat men ook apart
moest verblijven van huisgenoten of het contact met hen moest beperken. Ruim 10% noemde dat
het niet mogelijk was om bezoek te ontvangen of dat contacten op een of andere manier beperkt
moesten worden, en bijna 6% noemde ‘hygiëne’ of ‘schoonhouden’ als onderdeel van de
gedragsregels. Ruim 13% noemde zaken die zeker niet in de gedragsregels staan voor thuisisolatie,
zoals ‘een mondkapje gebruiken’, ‘overleggen met een arts’, `vaccineren’, en ‘(1,5 meter) afstand
houden’.
De belangrijkste informatiebronnen waaruit geput is voor deze kennis zijn de persconferenties
(63%), de landelijke TV of radio (49%) en de GGD- of RIVM-website (45%), zie figuur 1.

Moskee en buurthuis waren ook een antwoordoptie, maar deze werden door niemand aangevinkt

Figuur 1. Informatiebronnen voor gedragsregels thuisisolatie onder deelnemers vragenlijst.

Determinanten van bereidheid tot thuisisolatie: Attitude, Eigen-effectiviteit, Uitkomst-effectiviteit
en intentie
De vragen over de gedragsregels ‘geen boodschappen doen’ werden ingevuld door 135
respondenten. 131 respondenten beantwoordden de vragen over ‘niet naar buiten gaan’, 115 de
vragen over ‘geen bezoek ontvangen’, 114 over ‘niet verblijven met huisgenoten’ en 69 over ‘niet
buitenshuis werken’. We vergelijken eerst de gedragsregels per determinant.
De attitude ten aanzien van de gedragsregels varieerde van een gemiddelde score van 3.2 voor
‘niet verblijven met huisgenoten’ tot 3.7 voor ‘geen boodschappen doen’ en ‘geen bezoek
ontvangen’ (Tabel 8). Dit betekent dat het zich houden aan de gedragsregel ‘geen boodschappen
doen’ en ‘geen bezoek ontvangen’ verstandiger werd gevonden dan het zich houden aan
bijvoorbeeld ‘niet verblijven met huisgenoten’. De andere gedragsregels hadden een score
daartussenin (niet buitenshuis werken 3.4; niet naar buiten gaan 3.3). Slechts 4% en 3% van de
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respondenten gaf respectievelijk aan boodschappen doen of bezoek ontvangen (heel) verstandig
te vinden, terwijl 5% verblijven met huisgenoten of naar buiten gaan (heel) verstandig vond (Figuur
2).
Voor eigen-effectiviteit, de mate waarin de deelnemers dachten dat het zou lukken zich aan de
gedragsregel te houden, liepen de gemiddelde scores wat verder uiteen: van 2.8 (‘niet verblijven
met huisgenoten’) tot 3.7 (‘geen bezoek ontvangen’). De gedragsregels ‘niet verblijven met
huisgenoten’ en ‘niet werken buitenshuis’ werden als meest lastig ervaren: respectievelijk 23% en
22% van de deelnemers die deze vraag beantwoordden dacht dat het hun (zeker) niet zou lukken
om zich hieraan te houden tijdens thuisisolatie. Slechts 2% van de respondenten dacht dat hun
(zeker) niet zou lukken om geen boodschappen te doen.
Wat betreft uitkomst-effectiviteit, de mate waarin de deelnemers belang hechten aan de
gedragsregel om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan, varieerde de gemiddelde score
nog iets meer, van 3.0 (‘niet verblijven met huisgenoten’) tot 3.9 (‘niet werken buitenshuis’). 6% van
de deelnemers vond de gedragsregel ‘niet verblijven met huisgenoten’ (helemaal) onbelangrijk om
de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarentegen, niemand vond het de gedragsregel ‘niet
werken buitenshuis’ (helemaal) onbelangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Intentie, de mate waarin men van plan zich aan de gedragsregel te houden, varieerde van 2.9 (‘niet
verblijven met huisgenoten’) tot 3.9 (‘geen bezoek ontvangen’). Wel 19% van de respondenten gaf
aan dat zij zich waarschijnlijk of zeker niet zouden houden aan de gedragsregel om niet te
verblijven met huisgenoten tijdens thuisisolatie. Daarentegen gaf respectievelijk slechts 0% en 2%
aan dat ze zich waarschijnlijk of zeker niet zouden houden de regels om geen boodschappen te
doen en niet buitenshuis te werken.
Vergelijken we de determinanten per gedragsregel, dan zien we dat de gedragsregels ‘geen
boodschappen doen’, ‘geen bezoek ontvangen’ en ‘niet naar buiten gaan’ vrij vergelijkbare
gemiddelden kennen: er zit slechts 0.1 tot 0.2 verschil tussen de determinanten voor deze
gedragsregels. ‘Niet verblijven met huisgenoten’ kent iets grotere verschillen. Tussen attitude en
eigen-effectiviteit is een verschil van 0.4; deelnemers vonden het overwegend verstandig, maar
zijn verhoudingsgewijs minder zeker of het ze gaat lukken. De grootste verschillen namen we waar
bij de gedragsregel ‘niet buitenshuis werken’, met maximaal 1.0 verschil in gemiddelde score
tussen de determinanten. Deelnemers vonden de gedragsregel belangrijk om de verspreiding
tegen te gaan en zijn het ook van plan, maar ze dachten echter niet dat ze in staat waren thuis te
werken.
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Tabel 8. Attitude, eigen-effectiviteit, uitkomst-effectiviteit en intentie ten aanzien van 5 gedragsregels van
thuisisolatie; gemiddelde score en SD op 5-punts Likert-schaal.

Gedragsregel

Attitude

Eigen-

Uitkomst-

Intentie

(SD)

Effectiviteit
(SD)

Effectiviteit
(SD)

(SD)

Geen bezoek ontvangen

3.7 (0.7)

3.7 (0.6)

3.7 (0.5)

3.9 (0.4)

Geen boodschappen doen

3.7 (0.8)

3.6 (0.6)

3.7 (0.4)

3.8 (0.5)

Niet werken buitenshuis

3.4 (1.1)

2.9 (1.6)

3.9 (0.4)

3.8 (0.8)

Niet naar buiten gaan

3.3 (0.9)

3.3 (1.0)

3.4 (0.8)

3.3 (1.0)

Niet verblijven met
huisgenoten

3.2 (0.9)

2.8 (1.3)

3.0 (1.0)

2.9 (1.3)

Figuur 2. Percentage respondenten met lage score (score 1 of 2 op 5-punts schaal uitgesplitst per determinant en
gedragsregel van thuisisolatie.

Moeilijkste gedragsregel
130 deelnemers beantwoordden deze vragen. Bijna 58% vond het ‘niet verblijven met huisgenoten’
de moeilijkste gedagsregel om zich aan te houden. In de toelichting gaven mensen hiervoor als
reden eenzaamheid, gebrek aan ruimte en zorgtaken. Ruim een kwart (27%) vond ‘niet naar buiten
gaan’ het moeilijkst. Redenen hiervoor waren met name behoefte aan frisse lucht, beweging en
verandering van omgeving. De overige gedragsregels werden elk door ongeveer 5% van de
mensen genoemd als moeilijkste gedragsregel. Deelnemers vonden het missen van
(klein)kinderen en eenzaamheid moeilijk bij de gedragsregel ‘geen bezoek ontvangen’; het
ontbreken van hulp moeilijk bij ‘geen boodschappen doen’; en het missen van collega’s en de aard
van het werk moeilijk bij ‘niet buitenshuis werken’.
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Praktische zaken
129 deelnemers beantwoordden deze vragen. Ruim 78% gaf aan dat men iemand had die voor hen
praktische zaken kon overnemen indien thuisisolatie nodig was, zoals de zorg voor de kinderen,
mantelzorg, boodschappen of de hond uitlaten. Bijna 7% gaf aan niemand nodig te hebben. 14%
gaf aan iemand nodig te hebben voor een of meerdere zaken, maar er niemand voor te hebben. De
gemiddelde leeftijd van deze groep en de huishoudgrootte verschilde niet significant van de
deelnemers die aangeven geen hulp nodig te hebben. Boodschappen doen werd het vaakst
genoemd, 7% (van de 129), als zaak waarvoor men niemand had, de andere praktische zaken
werden minder vaak genoemd. Niemand noemde iets anders dan zorg, boodschappen of de hond,
waar hulp bij nodig zou zijn in het geval van thuisisolatie.
4.3.3. Methode Charlois
4.3.3.A. Epidemiologisch onderzoek
Inwoners konden zich op 6 binnenlocaties, in 4 testbussen of op afspraak bij de XL-testlocatie
Ahoy laten testen van 26 januari tot en met 5 maart 2021. Door middel van een antigeensneltest
werd vastgesteld of iemand wel of niet positief testte op het SARS-CoV-2 virus. Aan de hand van
opkomstcijfers werd testbereidheid gemeten. Prevalentie werd gemeten door te kijken naar het
aantal en percentage mensen dat positief testte.
Aan de hand van rioolwatermetingen die zijn verzamelend en geanalyseerd door het KWR Water
Research Institute, Partners4UrbanWater en het Erasmus MC is er ook gekeken naar het aantal
SARS-CoV-2 virusdeeltjes die van 28 januari tot en met 5 maart in het rioolwater werden
aangetroffen in de wijk Charlois en in nabijgelegen gebieden. In Charlois is bij twee gemalen
(Charlois-Noord en Charlois-Zuid) rioolwater bemonsterd om de hoeveelheid virusdeeltjes te
bepalen. De verzamelde data uit Charlois is vervolgens vergeleken met rioolwaterdata uit de
nabijgelegen gebieden en de resultaten hiervan gedeeld met de GGD Rotterdam-Rijnmond.
4.3.3.B. Gedragsonderzoek determinanten testbereidheid
Ondanks dat een grote groep mensen zich inmiddels al een of meerdere keren op het SARS-CoV2 virus heeft laten testen, is een deel van de mensen nog nooit getest. Om testbereidheid te
bevorderen onder alle bewoners voor wie dit relevant is, is het belangrijk om inzicht te krijgen in
wat de determinanten zijn van de intentie om zich te laten testen op het SARS-CoV-2 virus.
Om antwoord te krijgen op deze vraag is, als onderdeel van het RGT, een vragenlijstonderzoek
uitgezet onder bewoners van het Rotterdamse gebied Charlois. Het doel van het onderzoek was
om inzicht te krijgen in determinanten van testbereidheid. Wanneer deze determinanten bekend
zijn, kan het beleid hierop worden aangepast. Door middel van communicatie of andere soorten
interventies kunnen deze determinanten dan mogelijk worden beïnvloed, zodat de testbereid
toeneemt.
In dit onderzoek hebben we een praktische instelling genomen en ons gericht op de veranderbare
determinanten, d.w.z. dat we determinanten die niet of erg moeilijk zijn te veranderen (zoals bijv.
geloof in complottheorieën of attitude t.a.v. de overheid) buiten beschouwing hebben gelaten.
Determinanten die relatief makkelijker d.m.v. communicatie of andersoortige interventies zijn te
veranderen zijn wel meegenomen in dit onderzoek (bijv. kennis).
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Design
Dit onderzoek is een case study in het gebied Charlois waarbij gebruik is gemaakt van een crosssectioneel design met één meting.

Werving & procedure
Deelnemers voor dit onderzoek werden geworven bij de testlocaties die als onderdeel van het RGT
waren opgezet. Daarnaast werden deelnemers geworven op straat in de directe omgeving van
deze testlocaties. Potentiele deelnemers werd gevraagd of ze mee wilden doen aan een kort (10
minuten) onderzoek over corona, coronatesten en de testlocaties (dit laatste alleen bij werving op
testlocatie). Er werd bij de werving benadrukt dat deelname vrijwillig is (deelname of alle vragen
beantwoorden is niet verplicht) en anoniem (er wordt niet gevraagd naar naam, adres of andere
contactgegevens). Er werd kort uitgelegd wat het doel was van het onderzoek (Inzicht krijgen in
uw mening over deze testlocatie, corona, en over testen op corona. Met uw mening weten we of we
goed bezig zijn rondom corona of dat zaken misschien anders kunnen) en bewoners kregen ruimte
om vragen te stellen. Mensen die mee wilden doen werden vervolgens direct geënquêteerd.
Voordat met de vragenlijst werd gestart werd eerst officieel om toestemming gevraagd, welke
vervolgens door het aanklikken van de ‘ja ik doe mee’ antwoordoptie werd geregistreerd.
Vervolgens werd met de vragenlijst gestart. De vragenlijst werd afgenomen door een enquêteur,
deelname duurde ongeveer 10 minuten. Aan het eind gekomen van het onderzoek werd de
deelnemer bedankt en was er ruimte voor feedback.
In de periode van woensdag 3 februari tot vrijdag 5 maart 2021 zijn er dagelijks 8 enquêteurs
ingezet voor dit onderzoek. Dataverzameling vond plaats op maandag tot en met vrijdag van 9.00
– 17.00 uur. Op enkele dagen moest het onderzoek i.v.m. extreme koude en dreigende rellen
worden afgelast.
De enquêteurs waren jongvolwassen jongens en meiden (18+) die via een uitzendbureau waren
geworven, met als inclusiecriterium minimaal opleidingsniveau MBO-4 en meerdere talen spreken
een pré. Ze hadden verschillende achtergronden (studerend of werkend maar door corona even
niet, bijv. uit de horeca) en de meeste spraken meer dan alleen Nederlands. In het totaal bestond
de pool enquêteurs uit 22 mensen. Alle enquêteurs kregen in groepjes van 4 tot 6 deelnemers een
training van een uur. In deze training werd aandacht besteed aan de achtergrond van het
onderzoek, het belang van hun bijdrage als enquêteur, de opzet van de vragenlijst en enkele
praktische zaken. Ook was er gelegenheid voor de enquêteurs om in tweetallen een korte
oefensessie te doen.
Om deelnemers mét testervaring te verkrijgen werd bij de uitgang van de testlocaties geworven,
om deelnemers met mogelijk geen testervaring te verkrijgen werd in de buurt van de testlocaties
op straat geworven. In eerste instantie werden er steeds 4 enquêteurs bij de testlocatie en 4
enquêteurs op straat ingezet. Toen na verloop van tijd bleek dat het aantal deelnemers bij de
testlocaties achter bleef bij het aantal deelnemers op straat, zijn er enkele dagen meer enquêteurs
bij de testlocaties ingezet (verhouding 6:2).

Meetinstrument
De selectie van de determinanten die zijn meegenomen in de vragenlijst is gebaseerd op een
brainstorm tussen de drie betrokken onderzoekers, consultatie met een hoogleraar in de VS (via
netwerk), en een review van de literatuur. Bij het selecteren van de determinanten is ervoor
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gekozen om de focus te houden op determinanten die veranderbaar zijn (bijv. kennis) en om
determinanten die niet of erg moeilijk veranderbaar zijn (bijv. wantrouwen in de overheid) buiten
beschouwing te laten. Dit was een pragmatische keuze, omdat het bij straatonderzoek erg
belangrijk is om de tijdsduur zo kort mogelijk te houden (om beperkte deelname of vroegtijdig
afhaken te voorkomen). De geselecteerde items zijn grotendeels gebaseerd op gevalideerde
vragenlijsten of eerder onderzoek.
De vragenlijst bestond uit 5 componenten: 1) registratie van achtergrond kenmerken, 2)
persoonlijke (sociaal-psychologische) determinanten, 3) externe (soc-psy) determinanten, 4)
gedrag en ervaring. Zie figuur 3 voor een overzicht van het model dat is gemeten m.b.t. deze 4
componenten. Tot slot was er nog een 5de component waarin de testlocaties werden geëvalueerd.
Deze vragen werden alleen gesteld aan deelnemers bij de testlocaties.

Achtergrondvariabelen
Hieronder vallen leeftijd, geslacht (man/vrouw), opleidingsniveau, en land van herkomst
(deelnemer zelf, vader, moeder).

Determinanten
Hierbij zijn de volgende persoonlijke determinanten meegenomen: kennis, attitude t.a.v. testen,
risicoperceptie (kans om nu corona te hebben en kans om in de toekomst corona te krijgen,
inschatting van de ernst van corona, waargenomen besmettelijkheid van corona), eigeneffectiviteit t.a.v. corona-testen en eigen-effectiviteit t.a.v. de quarantainemaatregelen. Met
betrekking tot externe determinanten is stigma gemeten (in welke mate is men bang om te worden
gestigmatiseerd bij een corona besmetting), en norm (wat is de mening van familie, vrienden en
huisarts t.a.v. coronatesten en hoe belangrijk vindt men de mening van familie, vrienden, en
huisarts). Al deze determinanten zijn gemeten met 1 tot 3 vragen en met gebruik van 5-punts Likert
schaaltjes (zie tabel 19 in 5.3.4.B. Gedragsonderzoek testbereidheid voor voorbeeldvragen en
antwoordopties). De determinanten die uit 2 of meer vragen bestonden waren allemaal voldoende
betrouwbaar om ze samen te voegen tot 1 schaal (α > .66, Spearman’s rho > .56, p < .00). Er is
gewerkt met gemiddelde scores.
De normvragen zijn anders verwerkt dan de overige determinanten: Er werd eerst op 2
verschillende manieren gevraag naar of familie (vrienden) testen belangrijk vinden (1 = helemaal
niet; 5 = heel erg) en vervolgens werd gevraagd hoe belangrijk men de mening van familie
(vrienden) vindt als het gaat om testen op corona (1 = helemaal niet; 5 = heel erg). De eerste 2
vragen werden gemiddeld. De vraag m.b.t. hoe belangrijk men de mening vindt werd gehercodeerd
naar een -2 / + 2 schaal (-2 = helemaal niet belangrijk; 0 = neutraal, 2 = heel erg belangrijk). De
gemiddelde score werd vervolgens vermenigvuldigd met de score voor belangrijk. Het
uiteindelijke schaaltje voor norm heeft daarmee een range van -10 tot + 10. Waarbij de hoogte van
het getal overeenkomt met het belang van testen, en de +/- waarde geeft weer of de mening van
familie niet (-) of wel (+) belangrijk wordt gevonden. Hoe hoger de pluswaarde, hoe belangrijker
familie (vrienden) het testen vinden en hoe belangrijker deze mening voor de deelnemer is. Hoe
hoger de minwaarde, hoe belangrijker familie (vrienden) het testen vinden maar hoe minder
belangrijker deze mening voor de deelnemer is.

Gedrag & ervaring
Onder gedrag en ervaring is meegenomen het op het moment van deelname wel/niet hebben van
corona-gerelateerde klachten, zelf een keer corona hebben gehad, familie of vrienden die corona
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hebben gehad, en het totaal aantal mensen dat men kent dat corona heeft gehad. Zie figuur 3 voor
een model met de determinanten van testbereidheid.

Figuur 3. Model determinanten van testbereidheid.

Testlocaties
Hier werd gevraagd naar attitude t.a.v. de testlocatie en hoe men wist van het bestaan van de
testlocatie.

Analyses
Eerst is in kaart gebracht hoeveel deelnemers er in totaal hebben meegedaan en hoeveel drop-out
er was op verschillende punten van het onderzoek (start, toestemmingsverklaring, en vragen m.b.t.
achtergrondvariabelen die aan het eind werden gesteld). Ook is gekeken naar de deelnameverdeling per locatie, de kennis over de testlocaties, en de evaluatie van de testlocaties.
Met behulp van frequentie-analyses en t-tests is vervolgens de samenstelling van de sample
geanalyseerd m.b.t. de achtergrondvariabelen en test-ervaring en gedrag. Dit is bekeken voor de
gehele sample en er is gekeken of testers en niet-testers significant verschillen op deze variabelen.
Daarna zijn de gemiddelde scores bepaald voor de determinanten, en is ook hier gekeken of deze
verschillen tussen wel- en niet-testers. Tot slot is met behulp van correlaties, een step-wise
regressie en een logistische regressie gekeken in welke mate de achtergrondvariabelen (stap 1),
determinanten (stap 2) en gedrag & ervaring (stap 3) relateren aan de intentie om zich te laten
testen. Eerst is gekeken naar de correlaties van de afzonderlijke variabelen op testbereidheid. De
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variabelen die een significante correlatie hadden met intentie zijn vervolgens meegenomen in de
regressie.

4.3.4. Resultaten Charlois
4.3.4.A. Epidemiologisch onderzoek
Testbereidheid
In totaal hebben 15.849 mensen zich laten testen op het SARS-CoV-2 virus in Charlois. Hiervan
kwam een meerderheid op afspraak (57,1%) en kwam 42,6% op inloop. Van het totaal aantal
bezoekers was 50,1% vrouw, 49,2% man en was van 0,8% het geslacht niet bekend.
De resultaten van de opkomst per dag laten zien dat op de openingsdag van de testlocaties de
opkomst relatief hoog was. Ook op de dag dat de testlocaties opnieuw opengingen na een sluiting
van twee dagen vanwege rellen in Rotterdam-Zuid was er een hoog bezoekersaantal te zien. Ook
valt er uit de grafiek af te lezen dat vanaf 22 februari de dagelijkse bezoekersaantallen flink
toenamen.

1) In de XL testlocatie Ahoy zijn alleen de bezoekers uit Charlois meegeteld
2) Voor 24 inloopbezoekers en 62 bezoekers op afspraak ontbreekt de testdag

Grafiek 12. Aantal bezoekers 10 testlocaties + inwoners Charlois aan XL-testlocatie Ahoy, per testdag RGT project
Charlois – 26 jan t/m 5 maart 2021.

Wanneer er wordt gekeken naar het totaal aantal bezoekers per testlocatie laten de resultaten zien
dat Albeda-locatie Slingenplein, Kerksingel en Heijplaat de meest populaire locaties waren. De
Laleli moskee had daarentegen in totaal het minst aantal bezoekers. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat deze locatie één dag in de week minder open was dan de andere locaties. Ook is in
grafiek 13 zichtbaar dat laagdrempelige testmogelijkheden in de wijk over het algemeen
populairder waren dan de XL-testlocatie Ahoy.
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Grafiek 13. Totaal aantal bezoekers en onderverdeling naar testafspraak, per testlocatie. RGT project Charlois –
26 jan t/m 5 maart 2021.

De man/vrouw ratio was rond de 1 op de meeste locaties; waarbij deze het laagste was op
Vlissingenplein (0,87); en het hoogste op Wolphaertsbocht (1,1).
Verder laten de resultaten met betrekking tot leeftijd en type afspraak zien dat de mediane leeftijd
van alle bezoekers 39,3 jaar was; onder de inloopbezoekers was de mediane leeftijd een stuk hoger
(50,9 jaar) dan onder bezoekers met een afspraak (34,2 jaar). Verder blijkt, zoals te zien is in
onderstaande tabel, dat de grootste groepen inloopbezoekers bestonden uit mensen tussen de 50
en 70 jaar (33%) en de grootste groepen bezoekers die op afspraak kwamen bestonden uit mensen
tussen de 20 en 40 jaar (52,1%).
Tabel 9. Totaal aantal en percentage bezoekers per leeftijdsgroep en type afspraak.

De bezoekersaantallen uit de verschillende wijken in Charlois zijn ook afgezet naar het aantal
inwoners in die wijken. Hieruit blijkt dat de testpercentages het hoogst waren in Heijplaat en OudCharlois (zie tabel 10). Ook wordt uit deze tabel duidelijk dat in alle wijken de testpercentages het
hoogst waren onder de groep ouder dan 65 jaar en laagst onder de groep jonger dan 15 jaar.
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Tabel 10. Aantal en percentage geteste inwoners per leeftijdsgroep en per wijk.

Wanneer in onderstaande grafiek wordt gekeken naar het totaal aantal testafnames per
leeftijdsgroep voor, tijdens en na de pilot is te zien dat de testlocaties in de wijk vooral hebben
gezorgd voor een hoge testbereidheid onder ouderen

Looptijd pilot

Grafiek 14. Aantal afgenomen monsters per leeftijdsgroep (cumulatief).

Looptijd pilot

Grafiek 15: Aantal afgenomen monsters per leeftijdsgroep.

De resultaten van het gedragsonderzoek dat in Bospolder-Tussendijken en Afrikaanderplein is
uitgevoerd, wijzen er ook op dat lokale testlocaties met mogelijkheid tot inloop kunnen bijdragen
aan een hoge testbereidheid. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 66,8% van de mensen
dat deelnam aan de enquête (576 personen) zich voor de eerste keer liet testen bij de testbus in de
wijk. Ook gaf 81,5% aan van plan te zijn zich nog eens te laten testen, waarbij het merendeel
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(84,4%) de voorkeur had voor een testbus vanwege de reisafstand (70,8%) en de mogelijkheid tot
inloop (45,9%). De mogelijkheid tot inloop werd vooral benut door mensen van middelbare leeftijd.
Bovendien laten de resultaten met betrekking tot de achtergrondkarakteristieken van de
bezoekers in Bospolder-Tussendijken zien dat het opkomstpercentage het hoogst was onder
inwoners van 65 jaar en ouder (9,6%). Hetzelfde resultaat werd gevonden in Afrikaanderplein,
waar 7,7% van de bezoekers 65 jaar of ouder was.
Wanneer wordt gekeken naar de resultaten met betrekking tot de herkomst van de bezoekers valt
af te lezen dat 7.843 personen uit Charlois zich hebben laten testen bij de testlocaties in de wijk.
Dit houdt in dat 11,3% van het totaal aantal inwoners in Charlois (i.e. 69.400 personen) zich heeft
laten testen bij de testlocaties in de wijk.
Tabel 11 laat zien dat bijna de helft van alle bezoekers uit Charlois (49,5%) en kwam 50,5% van
buiten Charlois. Het percentage dat uit Charlois kwam, was veel hoger onder inloopbezoekers
(76,8%) dan onder bezoekers op afspraak (29,2%). 8 op de 10 bezoekers was afkomstig uit
Rotterdam; dit percentage was hoger onder inloopbezoekers (92,7%) dan onder bezoekers op
afspraak (72,7%).
Tabel 11. Totaal aantal en percentage bezoekers per type afspraak en herkomst.

Waar bezoekers precies vandaan kwamen, wordt weergeven in onderstaande afbeeldingen
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bezoekers op inloop en op afspraak en tussen
bezoekers die woonachtig zijn in Charlois en bezoekers die niet woonachtig zijn in Charlois. Hoe
donkerder de kleur van een gebied op de kaart, hoe meer bezoekers uit het gebied kwamen.
In de afbeeldingen is niet meegenomen hoeveel mensen daadwerkelijk in deze
stadsdelen/gemeenten wonen. Vandaar dat in tabel 10, waarin het percentage bezoekers per wijk
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wordt weergeven, Heijplaat hoog is, maar in afbeelding 6 en 7 niet. In Heijplaat zijn namelijk
relatief veel bezoekers op een kleine bevolking, maar het aantal absolute bezoekers is niet zo hoog
in vergelijking met andere wijken in Charlois.

Afbeelding 6. Herkomst van inloopbezoekers die woonachtig zijn in Charlois.

Afbeelding 7. Herkomst van bezoekers op afspraak die woonachtig zijn in Charlois.
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Afbeelding 8. Herkomst van inloopbezoekers die niet woonachtig zijn in Charlois.

Afbeelding 9. Herkomst van bezoekers op afspraak die niet woonachtig zijn in Charlois.

Prevalentie
Van de 15.849 mensen die zich hebben laten testen op het SARS-CoV-2 virus in Charlois, testte in
totaal 5.7% (910 personen) positief op het virus, 93,5% (14.816 personen) negatief en was van 0,8%
(123 personen) de uitslag onbekend of niet te beoordelen. Van het totaal aantal mensen dat op
inloop naar de testlocatie kwam (6.753 personen), testte 3,2% (218 personen) positief. Ten slotte
testte 7,6% (692 personen) positief van het totaal aantal mensen dat op afspraak naar de
testlocatie ging (9.096 personen). Tabel 12 geeft weer op welke locaties de hoogste en laagste
percentages positieven werden gevonden.

48

Tabel 12. Locaties met de hoogste en laagste percentages positieven.

Het percentage asymptomatische positieven onder de inloopbezoekers was relatief hoog (44,4%)
in vergelijking met hetzelfde percentage onder de bezoekers op afspraak (16%). Met name in de
oudere leeftijdsgroepen (>50 jaar) werden onder de inloopbezoekers relatief veel
asymptomatische positieven gevonden.
Tabel 13. Positieven per leeftijdsgroep, type afspraak en klachten.

Uit de rioolwatermetingen bleek dat de prevalentie van SARS-CoV-2 virusdeeltjes in het rioolwater
in Charlois gedurende de pilot stabiel was en niet veel verschilde met dat in gebied FeijenoordIJsselmonde. Uit de resultaten van de rioolwaterdata is daarom geen effect van risicogericht
grootschalig testen zichtbaar (noch stijgend, noch dalend) ten opzichte van de nabijgelegen
gebieden.
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Grafiek 16. Vergelijking van het aantal aangetroffen virusdeeltjes in het rioolwater in Charlois met het aantal
aangetroffen virusdeeltjes in nabijgelegen gebieden.

De resultaten met betrekking tot de leeftijdsgroepen van de positief geteste mensen laten zien dat
onder inloopbezoekers de hoogste percentages positieven werden gevonden bij mensen tussen
de 11 en 30 jaar. Bij de bezoekers op afspraak werden de hoogste percentages positieven
gevonden bij mensen tussen de 0 en 10 jaar en tussen de 51 en 60 jaar. Onder alle bezoekers
werden de hoogste percentages positieven gevonden bij mensen tussen de 0 en 20 jaar. Een
verklaring voor het hoge percentage positieven in de leeftijdsgroep van 0 tot 10 jaar is dat jongere
mensen zich mogelijk pas laten testen als ze klachten hebben en de kans op een positieve
testuitslag hiermee groter is.
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Tabel 14. Percentage positieven per type afspraak en leeftijdsgroep.

Zoals uit tabel 14 blijkt worden de hoogste percentages positieven onder inloopbezoekers niet
gevonden in de leeftijdsgroepen die zich het meest op inloop lieten testen (i.e. de mensen van 50
tot 70 jaar). Hetzelfde geldt voor de leeftijdsgroepen die zich het meest op afspraak hebben laten
testen (i.e. personen tussen de 20 tot 40 jaar). Ook onder deze leeftijdsgroepen werden niet de
hoogste percentages positieven gevonden. Dit kan verklaard worden doordat in deze
leeftijdsgroep relatief veel mensen zonder klachten zich hebben laten testen.
Grafieken 17 en 18 weergeven het percentage positief geteste inwoners van Charlois voor, tijdens
en na de pilot, onderverdeeld naar leeftijdsgroep. In deze grafieken zijn geen duidelijke
toename/afname in het aantal positieve diagnoses ten gevolge van het project te zien. Wel is te
zien dat in de hoogste leeftijdsgroep (65+) de stijging in het aantal positieve inwoners na de start
van het project langzaam afvlakt. Bij de jongere leeftijdsgroepen is dit effect niet te zien. Mogelijk
is dit het gevolg van een lagere infectiedruk in deze leeftijdsgroep en mogelijk is hier ook een
relatie met het grootschalig testen in deze leeftijdsgroep.
Looptijd pilot
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Grafiek 17. Cumulatief percentage positief geteste inwoners van Charlois, per leeftijdsgroep, voor/tijdens/na de
pilot.

Looptijd pilot

Grafiek 18. Percentage positief geteste inwoners van Charlois, per leeftijdsgroep, voor/tijdens/na de pilot.

Tabel 15 weergeeft de resultaten met betrekking tot het aantal en percentage positieven per type
afspraak en herkomst. Het hoogste aantal positieven werd gevonden onder bezoekers op afspraak
uit Charlois en in IJsselmonde onder inloopbezoekers.
Tabel 15. Aantal en percentage positieven per type afspraak en herkomst.
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4.3.4.B. Gedragsonderzoek determinanten testbereidheid

Aantal deelnemers, drop-out, en evaluatie testlocaties
In totaal zijn 1162 mensen gestart met het onderzoek. Hiervan gaf de meerderheid ook officieel
toestemming (97%) en maakte de meerderheid de vragenlijst ook af (90%). Slechts enkele mensen
haakte bij de toestemmingsverklaring af, waarvoor bij 9 deelnemers een reden werd genoteerd.
De reden liepen uiteen van geen tijd (6 v.d. 9 keer) tot ik vind het geen goed idee (3x). Aangezien
het niet verplicht was om vragen te beantwoorden zien we bij alle vragen een (beperkte) drop-out.
Bij elke vraag kunnen dat weer andere deelnemers zijn. Het percentage mensen dat tot aan het
laatste deel van de vragenlijst kwam (de achtergrondvariabelen, 90%), is dus niet gelijk aan het
aantal deelnemers dat álle vragen heeft ingevuld. Dit laatste aantal komt uit op ongeveer N = 527.
Vooral bij de vraag m.b.t. hoeveel mensen met corona men kende (‘corona totaal’) waren er veel
mensen die de vraag niet invulde (38,1%). Tabel 16 geeft een overzicht van de deelname
opgesplitst voor deelname bij de testlocatie en deelname op straat. Voor een overzicht van de
deelname per test-locatie: zie bijlage A.
Tabel 16. Aantal deelnemers bevraagd en aantal drop-outs.
Onderdeel vragenlijst
Totaal
Testlocatie
N (%)
N (%)
Gestart
Toestemming gegeven
Corona totaal
Vragenlijst afgerond
Volledige vragenlijst

1162
1126 (96,9)
719 (61,9)
1047 (90,1)
527 (45,4)

664 (55,4)
632 (95,2)
442 (66,6)
608 (91,6)
338 (50,9)

Op straat
N (%)

Onbekend
N

515 (44,3)
491 (95,3)
277 (53,8)
437 (84,9)
189 (36,7)

3

Evaluatie van de testlocaties: Attitude t.a.v. en kennis over de testlocaties
Deelnemers die bij een testlocatie werden bevraagd konden aan het einde nog enkele vragen over
de testlocatie beantwoorden als ze dat wilde. In totaal hebben 186 deelnemers (29,4%) hieraan
meegedaan. Het merendeel van deze deelnemers gaf aan de testlocatie (heel) goed (86,6%), (heel)
prettig (81,5%) en (heel) handig (81,7%) te vinden. Daarnaast gaf het merendeel aan de testlocatie
te kennen door er toevallig langs te lopen (23%). De antwoordoptie ‘anders namelijk’ werd door
veel mensen ook ingevuld (51%). Dit zijn grotendeels deelnemers die aangaven de testlocatie te
kennen doordat ze de locatie via een testafspraak kregen toegewezen (30%). Omdat de vragen
over de testlocaties door te weinig deelnemers is ingevuld kon er niet per testlocatie worden
gekeken wat de scores waren. Zie tabel 17 voor de gemiddelde attitude scores (antwoordrange 15) en meer informatie m.b.t. kennis over de locaties.
Tabel 17. Evaluatie van de testlocaties.
Variabele
Wat vindt u van deze testlocatie?

N

M

Mediaan

Range

Slecht/goed

186

4,2

4,0

1-5

(on)prettig

184

4,1

4,0

2-5

(on)handig

186

4,1

4,0

1-5

%

Hoe wist u van deze testlocatie?

Ik liep er toevallig langs
46
22,8
Via sociale media
32
15,8
Gehoord van buren/buurtgenoten
8
4,0
Gehoord van huisgenoten/familie
7
3,5
Via de buurt app
6
3,0
Anders1
103
51,0
1
Bij anders is onder andere genoemd: de website van de GGD, de afsprakenlijn van de GGD, flyer/folder in de bus,
media.
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Daarnaast kregen alle deelnemers (zowel op straat als bij de testlocaties) de vraag of ze op de
hoogte waren van het feit dat er op dat moment extra test-locaties in Charlois waren en hoe ze
hiervan wisten. De meerderheid gaf aan hiervan op de hoogte te zijn (61%), dit was bij deelnemers
bij de testlocaties vaker het geval dan bij deelnemers op straat. In de meeste gevallen wist men
van deze extra testlocaties door erlangs te lopen (30%). Dit verschilde wel tussen deelnemers bij
de testlocatie en deelnemers op straat. Zie tabel 18 voor meer details.
Tabel 18. Kennis over extra testlocaties.
Variabele
Bent u op de hoogte van de extra testlocaties in de wijk?

N
%
Ja
542 61,3
Nee
331 38,7
Miss
307
Hoe weet u van deze extra testlocaties?
Ik ben erlangs gelopen
168 30,1
Via sociale media
100 17,9
Gehoord van huisgenoten/familie
33
5,9
Gehoord van buren/buurtgenoten
30
5,4
Via de buurt app
8
1,4
Anders1
220
1
Bij anders is onder andere de website van de GGD, de afsprakenlijn van de GGD, flyer/folder in de bus, media (radio,
tv, etc.) genoemd.

Beschrijving deelnemers (achtergrond variabelen en testervaring)
Er hebben evenveel mannen (49%) als vrouwen (51%) meegedaan aan het onderzoek. Veruit de
meeste deelnemers (76%) gaven aan in Nederland geboren te zijn. Ook gaf het merendeel aan dat
de ouders ook in Nederland geboren zijn (~64%). Het gemiddeld aantal huisgenoten lag met 1,8
aan de lage kant, maar de antwoorden varieerde hier tussen de 1 en de 25 huisgenoten (mediaan
1.0). Het opleidingsniveau was redelijk gelijk verdeeld, met 43% hoogopgeleide deelnemers (HBO,
WO) en 5% lager opgeleid. De meeste deelnemers hadden zich tenminste 1x op het SARS-CoV-2
virus laten testen (79%). Voor meer details met betrekking tot de achtergrond variabelen: zie B in
de bijlagen.
Wanneer we de achtergrondvariabelen voor deelnemers die zich al wel eens hebben laten testen
vergelijken met de deelnemers die zich nog nooit hebben laten testen dan zien we dat mannen zich
vaker nog nooit hebben laten testen. Verder lijkt testervaring af te nemen met leeftijd, en zijn het
vaker lager opgeleide mensen en mensen waarvan (een van) de ouders niet in Nederland geboren
zijn. Zie tabel 18 voor een overzicht.

Gemiddelde scores op determinanten
Over de hele sample bekeken schatte deelnemers de kans om op het moment van bevraging
besmet te zijn met corona lager in (M = 1,79) dan de kans om in de toekomst met corona besmet te
raken (M = 2,68). De besmettelijkheid werd gemiddeld wat lager ingeschat (M = 2,71) dan de ernst
(M = 3,82). Deelnemers hebben een positieve houding t.a.v. het doen van een coronatest (M = 4,33)
en maken zich geen zorgen om gestigmatiseerd te worden door hun omgeving bij een positieve
testuitslag (M = 1,57). Over het algemeen schatten deelnemers in dat ze prima instaat zijn om zich
te laten testen (M = 4,53) en om zich, bij een positieve testuitslag, aan de quarantainemaatregelen
(QM) te houden (M = 4,59). De mening van vrienden en familie t.a.v. testen worden gematigd tot
beperkt belangrijk gevonden en deze mening wordt over het algemeen gematigd positief
ingeschat. Zie tabel 19 voor een overzicht.
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Tabel 19. Gemiddelde scores op determinanten en betrouwbaarheid van de schaaltjes.
Variabele naam
Voorbeeld vraag
N
M (SD)
(#items)

ρ (p)

α

Kans
toekomst (3)

Hoe groot is de kans dat u corona krijgt?
(1 = heel klein; 5 = heel groot)

1046

2,68
(1,00)

Kans Nu (2)

Hoe groot is de kans dat u nu corona heeft?
(1 = heel klein; 5 = heel groot)

1072

1,79
(0,88)

0,81
(.00)

Besmettelijkheid (2)

Denkt u dat de kans groot of klein is dat u anderen
besmet?
(1 = heel klein; 5 = heel groot)

1038

2,71
(1,22)

0,75
(.00)

Ernst (2)

Op een schaal van 1 tot 5: Hoe schadelijk vindt u
Corona voor de gezondheid?
(1 = helemaal niet schadelijk; 5 = heel schadelijk)

1073

3,82
(0,99)

0,56
(.00)

Attitude t.a.v.
coronatest (3)

Vindt u het doen van een coronatest…
1 = een heel slecht idee; 5 = een heel goed idee

1079

4,33
(0,81)

0,93

Stigma (3)

Stel, u heeft corona, bent u bang dat mensen
over u gaan roddelen als u Corona heeft?
(1 = zeker niet; 5 = zeker wel)

1072

1,57
(0,84)

0,70

Eigen-effectiviteit
t.a.v. testen (3)

Stel u wilt (opnieuw) een corona test gaan doen, zou het
u dan lukken om contact op te nemen met de GGD om
een test-afspraak te maken?
(1 = zeker niet; 5 = zeker wel)

1053

4,53
(0,73)

0,66

Eigen-effectiviteit
t.a.v. QM(3)

Stel u heeft corona, zou het u dan lukken om voor
langere tijd (meerdere dagen) uw huis niet uit te
komen?
(1 = zeker niet; 5 = zeker wel)

1061

4,59
(0,75)

0,73

Norm1
familie (3)

Vindt uw familie het testen op corona belangrijk?
(1 = helemaal niet belangrijk; heel belangrijk)

967

1,52
(6,04)

0,83
(.00)

Norm1
vrienden (3)

Vinden uw vrienden het testen op corona belangrijk?
(1 = helemaal niet belangrijk; heel belangrijk)

926

0,18
(5,63)

0,87
(.00)

Bent u van plan om u (nog eens) op corona te laten
1038
4,34
testen wanneer u milde klachten heeft?
(1,04)
(1 = zeker niet; 5 = zeker wel)
1
De normvragen zijn anders verwerkt dan de overige determinanten: zie uitleg methode sectie

.21
(.001)

Intentie (2)

0,82

0,76

Wanneer we deze scores afzonderlijk bekijken voor testers en niet-testers dan zien we dat testers
de kans op het hebben van corona op het moment van het onderzoek significant hoger inschatten
dan niet-testers. De ernst van corona werd door testers ook significant hoger ingeschat door dan
door niet-testers. De testers stonden verder ook significant positiever tegenover de coronatest en
zichzelf nogmaals laten testen dan de niet-testers. Mensen die zich nog nooit hadden laten testen
maakten zich wat meer zorgen om gestigmatiseerd te worden door hun omgeving bij een positieve
testuitslag. De testers schatten zichzelf meer instaat om zich te laten testen en de
quarantainemaatregelen uit te voeren bij positieve uitslag dan de niet-testers. Voor niet-testers is
de mening van familie en vrienden belangrijker dan voor testers. De kans om in de toekomst corona
te krijgen en de waargenomen besmettelijkheid van corona verschilde niet tussen testers en niettesters.
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Tabel 20. Gemiddelde scores op de determinanten vergeleken tussen testers en niet-testers.
Variabele
N
M (SD)
T
NT
T
NT

1

2

T2

Kans toekomst

810

212

2,76 (0,98)

2,40 (1,01)

4.69

Kans Nu

828

216

1,85 (0,89)

1,56 (0,75)

4.88***

Besmettelijkheid

802

2013

2,80 (1,22)

2,39 (1,16)

4.37

Ernst

833

215

3,88 (0,93)

3,60 (1,17)

3.23***

Attitude t.a.v. coronatest

838

219

4,47 (0,68)

3,79 (1,03)

9.21***

Stigma

836

217

1,53 (0,79)

1,69 (0,97)

-2.20***

Eigen-effectiviteit t.a.v. testen

826

212

4,61 (0,64)

4,25 (0,93)

5.28***

Eigen-effectiviteit t.a.v. QM

835

215

4,66 (0,68)

4,33 (0,96)

4.83***

Norm familie1

767

194

1,50 (6,20)

1,56 (5,37)

-0.14***

Norm vrienden1

726

178

0,18 (5,79)

0,9 (4,92)

0.22***

Intentie

825

209

4,51 (0,85)

3,65 (1,39)

8.59***

De normvragen zijn anders verwerkt dan de overige determinanten: zie uitleg methode sectie
* < .05, ** < .01, *** < .001

Correlaties & regressie: Welke determinanten relateren aan testintentie en testervaring?
De bivariate correlaties met test-intentie staan weergegeven in tabel 21. De meeste variabelen
correleerden significant met test-intentie. De variabelen land van herkomst, corona totaal, kans nu,
besmettelijkheid, stigma, en norm van familie en vrienden bleken niet met intentie te correleren.
Deze variabelen zijn niet meegenomen in de regressie met test-intenties. Zie tabel 21 voor een
overzicht van de correlaties van de determinanten met test-intenties.
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Tabel 21. Correlaties met test-intenties.
Determinant

ρ1

N

M (SD)

Achtergrondkenmerken
Leeftijd
Geslacht
Land van herkomst
Land van herkomst moeder
Land van herkomst vader
Opleiding

1013
1024
1019
1015
1014
980

43,2
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

.13***
.08**
.05
-.11***
-.07*
.10**

Test & corona ervaring
Test-ervaring
Symptomen
Corona ervaring
Corona familie
Corona totaal

1034
1037
1038
1038
720

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
6,16

.27***
.11***
-.09**
.08*
.02

Sociaalpsychologische determinanten
Kennis
1038
1,83 (1,37)
Kans toekomst
1021
2,68 (0,99)
Kans nu
1025
1,79 (0,88)
Besmettelijkheid
995
2,71 (1,22)
Ernst
1032
3,82 (0,99)
Attitude t.a.v. testen
1038
4,33 (0,81)
Stigma
1035
1,57 (0,84)
Eigen-effectiviteit t.a.v. testen
1020
4,53 (0,73)
Eigen-effectiviteit t.a.v. Quarantaine Maatregelen
1032
4,60 (0,75)
Norm Familie t.a.v. testen
945
1,52 (6,04)
Norm vrienden t.a.v. testen
895
0,18 (5,63)
1
Er is gebruikgemaakt van Spearman’s rho (ρ) i.v.m. de niet-normale verdeling van een deel van de items
*
< .05, ** < .01, *** < .001

.17***
.12***
.02
.04
.27***
.47***
.04
.24***
.32***
.04
.03

Deze resultaten laten zien dat toenemende leeftijd, vrouw-zijn, ouders die in Nederland geboren
zijn, hoog opleidingsniveau, toenemend aantal keren getest, het hebben van corona-symptomen,
geen ervaring met corona, en familie die ervaring heeft met corona positief gecorreleerd zijn met
testintenties. Daarnaast is meer kennis over testlocaties, hogere inschatting om in de toekomst
corona te krijgen, hogere inschatting van de ernst van corona, positieve attitude t.a.v. testen, en
hoge eigen-effectiviteit t.a.v. testen en t.a.v. de QM positief gecorreleerd met test-intenties.
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Tabel 22. Stepwise regressie van 1) achtgrondvariabelen, 2) gedrag & ervaring en 3) sociaalpsychologische
determinanten op test-intentie.
Model 1
Model 2
Model 3
Determinant
t
t
t
β
β
β
Leeftijd
Gender
Land van herkomst moeder
Land van herkomst vader
Opleiding

.12
.08
-.11
.02
.11

3.5***
2.4*
-2.0*
0.4
3.3**

Test-ervaring
Symptomen
Corona ervaring
Corona familie

.14
.06
-.09
.04
.04
.30
.01
-.12
.05

4.3***
1.9
-1.8
0.8
1.2

.02
.02
-.01
.02
-.00

0.8
0.6
-0.3
0.4
-0.1

8.8***
0.3
-3.6***
1.6

.13
-.01
-.11
.01

4.4***
-0.4
-4.3***
0.4

.01
.01
.11
.41
.10
.15

0.3
0.5
3.8***
13***
3.5***
5.0***

Kennis
Kans toekomst
Ernst
Attitude t.a.v. testen
Eigen-effectiviteit t.a.v. testen
Eigen-effectiviteit t.a.v.
Quarantaine Maatregelen
R2
R2 change

0.04
0.04

0.13
0.10

0.41
0.28

De regressieanalyse laat zien dat het uiteindelijke model een verklaarde variantie heeft van 41%.
Dat wil zeggen dat 41% van de variatie in test-intentie wordt verklaard door de determinanten in
het model. Meer specifiek blijkt dat test-ervaring, corona-ervaring, waargenomen ernst van corona,
attitude t.a.v. testen, en de eigen-effectiviteit t.a.v. testen en t.a.v. de quarantainemaatregelen
significant gerelateerd zijn aan de intentie om zich te laten testen op corona. Samengevat laat deze
regressie zien dat: hoe vaker iemand zich heeft laten testen, en hoe lager de inschatting dat men al
eens corona heeft gehad, en hoe hoger de waargenomen ernst van corona, en hoe positiever de
attitude t.a.v. testen, en hoe positiever de inschatting dat men instaat is om zich te laten testen en
om de QM uit te voeren, hoe hoger de intentie om zich nogmaals te laten testen.
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Geleerde lessen
De belangrijkste geleerde lessen op het gebied van onderzoek zijn:
1. Stel de onderzoeksvragen zo helder (SMART) mogelijk op, leg dit vast en communiceer
dit aan de RGT organisatie. Beschrijf ook de doelgroep, dataset (variabelen) en
uitkomstmaten.
2. Bedenk of en hoe asymptomaten zover gekregen worden om zich te laten testen en
bedenk vooraf wat het beleid is dat aan de inwoners en de interne organisatie
gecommuniceerd wordt (indien afwijkend van landelijk beleid).
3. Bepaal of urgente variantvirussen gesequenced worden (V.O.C./V.O.I) en hoe het
proces goed ingericht wordt om te voorkomen dat samples naar verschillende labs gaan
en daardoor anders worden getest of niet beschikbaar zijn voor sequencing.
4. Bedenk hoe toestemming verkregen wordt voor het communiceren van testuitslagen met
de huisarts.
5. Bedenk vooraf wat wel/niet onder de Wet Publieke Gezondheid valt, wat puur onderzoek
is (METC-plichtig, zoals gedragsonderzoek), of het AVG-technisch allemaal klopt en leg
de onderbouwing vast.
6. Bedenk waar de gegevens opgehaald worden, denk aan BCO of Afsprakenlijn. Zij moeten
dit op tijd weten en weten wat ze wanneer moeten aanleveren. Zorg dat alle relevante
teams in de GGD vooraf geïnformeerd zijn over de plannen van de pilot.
7. Zorg dat het duidelijk is hoe de data uit de verschillende systemen verkregen worden.
Wijs verantwoordelijken aan voor de dataverzameling en analyse. Check de data flow
minimaal 3 dagen voordat de pilot start.
8. RGT biedt mogelijkheden voor validatie van verschillende soorten testen en manieren
van testen.
9. Rioolwateronderzoek kan worden ingezet om de hoeveelheid virus te vergelijken binnen
en tussen gebieden. Persoonlijke afstemming vooraf met rioolwaterexperts is raadzaam
zoals KWR, EMC-Viroscience of RIVM.
10. Onderschat de voorbereidingstijd van gedragsonderzoek niet (opzet
vragenlijsten/METC/data-entry/analyse), neem idealiter 4-6 weken of maak gerichte
keuzes. Gebruik een vast team van enquêteurs, train ze van tevoren en ondervraag ook de
‘niet-testers’.
11. Sabbelwatten waren complex in gebruik (lange duur voor voldoende speeksel). Advies
om sabbelwatten te bewaren voor moeilijke gevallen.
12. Stem tijdig af met management als er problemen zijn op de werkvloer die invloed kunnen
hebben op het opleveren van resultaten. Goed management op tijdsintensieve
onderzoeken is belangrijk.
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5. Conclusie
Op basis van de bovengenoemde resultaten kan antwoord gegeven worden op de drie
hoofdvragen van de pilot.
1. Wat is de impact van de gekozen aanpak?
Binnen regio Rotterdam-Rijnmond is risicogericht grootschalig testen op twee manieren ingezet:
- Ter bestrijding van een acute uitbraak in Lansingerland;
- Als planbare opzet om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus, de
testbereidheid binnen een lage SES wijk en het verhogen van de testbereidheid binnen
deze wijk.
De impact van RGT wordt langs deze twee lijnen beschreven.
Acute opzet:
Kijkend naar de besmettingscijfers en rioolwatermetingen in de gemeente Lansingerland in
vergelijking met de regio is een sterke daling waar te nemen vanaf het moment dat RGT ingezet is.
Deze daling is sterker dan de daling in de regionale cijfers. In lijn met het algemene beeld zien we
de besmettingen in de weken na de grootschalige actie wel weer iets oplopen, echter is dit in lijn
met het regionale beeld.
Hieruit trekken we de conclusie dat de uitbraak is ingeperkt en het aantal besmettingen in de
gemeente zijn teruggebracht naar het niveau van voor de uitbraak in verhouding tot de regio. Deze
trend lijkt duurzaam. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de zeer grote mediaaandacht die de aanpak gegenereerd heeft. Dit heeft zeker bijgedragen aan het resultaat maar zal
in een volgende situatie naar verwachting niet zo groot zijn.
Planbare opzet:
In de niet acute setting binnen gebied Charlois heeft 11% van de inwoners zich in zes weken tijd
laten testen. Afgezet tegen het aantal geteste inwoners voor en na de testperiode zien we een
toename in het aantal afgenomen testen in de leeftijdscategorie 45 – 64 en een sterke toename in
de categorie 65+. Dit zijn ook de leeftijdsgroepen waarbij de meerderheid van de mensen zich
zonder afspraak ‘op inloop’ heeft laten testen.
Hieruit maken we op dat voor de oudere populatie het laagdrempelig met kleine locaties aanwezig
zijn in de wijk een positief effect heeft op de testbereidheid. Voor de overige leeftijdscategorieën
is deze conclusie niet te trekken.
Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het aantal extra testen zich niet vertaalt in meer gevonden
besmettingen. Ook in de oudere leeftijdscategorieën. Ondersteund met de waarnemingen uit de
rioolwateranalyses is de conclusie dat RGT een minimale impact heeft gehad op het aantal
besmettingen in de wijk.
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2. Welke lessen kunnen getrokken worden wanneer grootschalig risicogericht testen
daadwerkelijk uitgevoerd wordt?
Uit de resultaten komt naar voren dat de aanpak RGT geschikt is voor het bestrijden van een acute
uitbraak. Voor het doen van grootschalig onderzoek binnen een gebied heeft het vooral een
toegevoegde waarde in het beïnvloeden van de testbereidheid van ouderen, het heeft echter geen
waarneembare impact op de verspreiding en/of het indammen van het virus.
Wat wel naar voren komt binnen zowel Lansingerland als Charlois is de populariteit van
kleinschalige testlocaties in de wijken ten opzichte van de XL-locaties. Mensen geven de voorkeur
aan de kleinschaligere locaties. Dit bleek uit de populariteit van de locaties in Lansingerland ten
opzichte van de, nabijgelegen, XL-locatie op Rotterdam The Hague Airport en het relatief lage
aantal afgenomen testen op XL-locatie Ahoy in Charlois. Ook bleek 40% van de afgenomen testen
op de tijdelijke locaties in Charlois afkomstig van mensen buiten Rotterdam-Zuid. Dit lijkt de
hypothese van populariteit te bevestigen.
Binnen het gebied met een lage sociaaleconomische status blijkt uit dit onderzoek dat niet-testers
vaker mannen, laagopgeleid en/of met ouders niet geboren in Nederland zijn. Het advies met
betrekking tot gedragsregels en testbereidheid is daarom om de communicatie vaker op deze
doelgroep te richten met daarin gebruikmakend van het netwerk in de wijk. Uit het
gedragsonderzoek blijkt dat met name eenzaamheid, gebrek aan ruimte en zorgtaken maken dat
personen zichzelf niet in staat achten de isolatiemaatregelen na te leven.
Bij de inzet van RGT ter bestrijding van een acute uitbraak is het advies kritisch te kijken naar de
omvang van de te testen ‘ringen’ rond de besmettingshaard. Uit de analyse van Lansingerland blijkt
dat het aantal gevonden besmettingen in fase 3 (hierin werd de hele gemeente getest na de eerste
gerichte testen op de betrokken scholen) in lijn lag met het landelijk gemiddelde. Advies is dan ook
om bij een volgende uitbraak kritisch te kijken hoe groot de ring om de uitbraak moet zijn. Het
testen van een gehele gemeente levert niet per se veel extra toegevoegde waarde. Bepaal aan de
hand van de resultaten of het testen van de derde ring (i.e. een hele wijk of gemeente) ook nodig is.
Een oplossing kan zijn om een steekproef uit de derde ring te testen. Aan de hand van de resultaten
daarvan kan er besloten worden om de derde ring wel of niet te gaan testen, rekening houdend
met de bijbehorende kosten.
3. Hoe is de aanpak/strategie, of delen hiervan, schaalbaar naar de rest van Nederland?
De aanpak is goed over te nemen in andere wijken, gemeenten of regio’s in Nederland. Hoe
grootschalig het wordt opgezet is per vraagstuk verschillend. Randvoorwaarden zijn dat de
benodigde capaciteit voor handen is en de financiën gedekt zijn.
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6. Dankwoord
Dit rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van vele partijen en personen, te veel om
bij naam te noemen. Hierbij danken wij iedereen die heeft bijgedragen aan de verschillende pilots
in Bospolder-Tussendijken, Afrikaanderplein, Lansingerland en Charlois. Zowel personen binnen,
en veelal ook buiten, de corona-organisatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Specifiek voor rioolwateronderzoek dank aan: Erasmus MC afdeling Viroscience, KWR,
Partners4UrbanWater, en deelnemers aan de studie “waarschuwingssystemen voor vroeg detectie
van SARS coronavirus. Dit onderzoek wordt gefinancierd door: Erasmus MC Foundation, Adessium
Foundation, Horizon 2020 Grant VEO, STOWA, De Waterschappen, Het Topconsortium
watertechnologie voor kennis en innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en het
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contactpersoon voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit rapport is:
Ewout Fanoy, arts infectieziektenbestrijding GGD Rotterdam-Rijnmond
E-mail: BeleidsvragenMO@rotterdam.nl
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7. Bijlagen
A. Overzicht van de deelname per testlocatie.
Onbekend

Bij testlocatie

18
11 (57,9%)

Schoolgebou
w
Slingeplein
195
75 (38,5%)

Op straat

7 (38,9%)

120 (61,5%)

89 (74,8%)

51 (54,3%)

33 (21,9%)

25 (11,8%)

170 (68,5%)

7 (100%)

7 (87,5%)

6 (5,5%)

Onbekend

18 (100%)

188 (96,4%)

117 (98,3%)

1 (1,1%)
91 (96,8%)

150 (99,3%)

1 (0,5%)
208 (98,6%)

231 (96,7%)

6 (85,7%)

8 (100%)

109 (100%)

16 (84,2%)

169 (89,9%)

105 (89,7%)

82 (90,1%)

141 (94,0%)

201 (96,6%)

214 (92,6%)

6 (100%)

7 (87,5%)

106 (97,2%)

8 (50%)

33 (19,5%)

33 (31,4%)

28 (34,1%)

38 (27,0%)

46 (22,9%)

49 (22,9%)

1 (16,7%)

2 (28,5%)

22 (20,8%)

Gestart

Toestemming
gegeven
Vragenlijst
afgerond
Volledige
vragenlijst

Laleli
Moskee

Wolphaerts
bocht

De zuiderkroon

Charloisse
kerk

Metro
Maashaven

Plein van de
vallende ruiter

Maastunnel

Nachtegaalplein

119
30 (25,2%)

94
42 (44,7%)

151
118 (78,1%)

211
186 (87,7%)

248
78 (31,5%)

7
-

8
1 (12,5%)

109
103 (94,5%)
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B. Achtergrondvariabelen van alle deelnemers.
N

M

Mediaan

Range

1047
115

43,2

40

18-91

Miss
Geslacht

Man
Vrouw
Miss

517
530
115

49,4
50,6

Geboorteland respondent

NL
Suriname
(vorm.) NL Antillen
Turkije
Marokko
Kaapverdië
Overig
Miss

790
59
22
20
16
13
121
121

75,9
5,7
2,1
1,9
1,5
1,2
11,6

Geboorteland moeder

NL
Suriname
Turkije
(vorm.) NL Antillen
Marokko
Kaapverdië
Overig
Miss

663
80
57
38
28
17
152
127

64,1
7,7
5,5
3,7
2,7
1,6
14,7

Geboorteland vader

NL
Suriname
Turkije
(vorm.) NL Antillen
Marokko
Kaapverdië
Overig
Miss

654
74
53
38
32
19
164
128

63,2
7,2
5,1
3,7
3,1
1,8
15,9

Miss

993
169

Opleidingsniveau

Geen
Basisonderwijs
VMBO
HAVO/VWO
MBO 1-4
HBO
WO
Anders
Miss

3
52
106
93
299
239
186
20
164

0,3
5,2
10,6
9,3
30,0
23,9
18,6
2,0

Test ervaring

Nooit
1x
2x
3 of meer
Miss

219
341
225
272
105

20,7
32,3
21,3
25,7

Variabele
Leeftijd

Huisgenoten

1,75

1,00

%

0-25
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