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Leden van het RedTeam krijgen regelmatig de vraag waarom het RedTeam niets meer van              

zich laat horen, zeker nu de coronacrisis in zo’n moeilijke fase verkeert. Een logische vraag.               

Onze laatste nota dateert immers alweer van 27 oktober 2020, als je het korte advies over de                 

scholen op 29 december niet meerekent. 

 

Door deze nota’s is het RedTeam veelvuldig in de media geweest: televisie, radio, krant en               

podcasts. We vonden het belangrijk om beschikbaar te zijn voor journalisten die toelichting             

wilden op onze nota’s.  

 

In november werd steeds vaker zichtbaar dat de strategie die wij hebben bepleit fundamenteel              

anders is dan de strategie die het kabinet heeft gekozen. Door in augustus en september niet                

lokaal krachtig in te grijpen, en te accepteren dat de ziekenhuizen zo vol werden dat de                

planbare zorg moest worden uitgesteld, onderstreepte het kabinet de keuze voor mitigatie. 

 

Mitigatie betekent dat je vrije verspreiding toestaat, tot het niveau dat de ziekenhuizen de zorg               

niet meer aankunnen. Dat is een ingewikkelde evenwichtsoefening waarbij je vaak verrast            

wordt, te laat reageert en tot aan de zomer met ernstig beperkende maatregelen zit. 

 

Al tijden zien we in de discussie daarom het volgende patroon. Zijn de ziekenhuizen al vol                

genoeg om nu echt maatregelen te moeten nemen? Wie moet er dan vrijheid inleveren?              

Wanneer kunnen we weer versoepelen? Wie krijgt er als eerste z’n vrijheid terug? In die               

onderhandeling - vaak aan talkshowtafels en in kranten - over het uitruilen van de vrijheid van                

de een met de gezondheid van de ander horen wij niet thuis. 

 

Intussen is de maatschappelijke onrust groot geworden. Het gekozen beleid leidt tot lange             

perioden van restricties, waardoor veel discussie ontstaat. ‘Samen’ corona onder controle           

krijgen heeft een andere betekenis gekregen, en draait meer en meer om het uitruilen van               

vrijheden en het strijden om belangen. 

  

De Nederlandse grondwet stelt ons allemaal gelijk. Dat werkt als vangnet voor alle burgers en               

het vormt het fundament van onze samenleving. De pandemie raakt ons allemaal, in alle              

facetten van ons bestaan. Wie bepaalt wie meer recht heeft op vrijheid en leven dan een                
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ander? Het idee dat zo’n uitruil mogelijk of wenselijk is, druist wat ons betreft in tegen wie wij                  

zijn, als land, als volk, en als samenleving. We hebben daarom altijd het functioneren van de                

samenleving als geheel voorop gesteld. 

 

Vanuit onze expertises, de adviezen van WHO en ECDC, de evaluaties van vorige             

pandemieën, de ervaringen met coronabestrijding in andere landen en internationaal          

onderzoek is onze conclusie, net als dat van vele andere deskundigen, dat ZeroCovid de              

beste strategie is voor volksgezondheid, economie en zorg. We doen niet mee aan het ‘spel’               

van mitigatie, we willen een heel ander speelveld. 

 

Wij realiseren ons dat het kabinet de leiding heeft en dat het daarover verantwoording aflegt               

aan het parlement. Het is aan hen aan wie het advies vraagt en naar wie het wil luisteren.                  

Omdat we vaststellen dat - op dit moment - het kabinet voor mitigatie heeft gekozen, heeft het                 

geen zin om ons eerdere advies te blijven herhalen. Dan wordt het drammen, zeuren of               

activisme. Dan draagt het bij aan de onrust en polarisatie, en dat past niet bij onze missie om                  

constructief kritisch te zijn.  

 

Wat doen we nog wel? RedTeam blijft functioneren, maar net als de afgelopen maanden op               

de achtergrond. Individuele leden geven desgevraagd op persoonlijke titel hun duiding van            

data en analyse in de media. 

 

Als RedTeam beraden we ons ook over hoe we op langere termijn met dit nieuwe virus                

moeten omgaan. De opkomst van nieuwe varianten, betere technologie voor testen en            

Europese samenwerking zouden opnieuw de strategie ter discussie kunnen stellen om           

zodoende als land en globaal dorp sterker uit de crisis te komen. Blijven we bij de strategie                 

van mitigatie, of wordt ZeroCovid aantrekkelijker? Aan een gesprek daarover dragen we graag             

bij. 

 

We wensen iedereen veel kracht en wijsheid toe. U hoort van ons! 
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