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Om een coronastrategie voor de herfst uit kunnen werken, heeft de
Duitse regering eerst een commissie van experts het coronabeleid van
de afgelopen jaren laten evalueren. Vrijdag werd de evaluatie
gepresenteerd.
De achttien experts maken vooral duidelijk dat de eﬀectiviteit van de maatregelen
moeilijk te beoordelen is omdat vaak meerdere maatregelen tegelijk werden
genomen en er te weinig betrouwbare gegevens en onderzoeksresultaten zijn.
Over het nut van mondkapjes is de commissie positief, al is er volgens de experts
onvoldoende wetenschappelijke basis om FFP2-mondkapjes te verplichten.
Lockdowns helpen het best als ze vroeg en kort worden ingezet, stellen de
experts. Ook contactonderzoek is volgens hen vooral in de vroege fase van een
coronagolf eﬀectief. Bij een beperkte toegang (2G en 3G) is het in de toekomst
waarschijnlijk beter om alleen mensen met een zeer recente test toe te laten. Een
vaccinatiebewijs werkt goed in de eerste weken na een vaccinatie, maar daarna
neemt het risico op besmetting ondanks vaccinatie toe en geeft een test meer
zekerheid, menen de experts.
De adviescommissie is niet onomstreden. De bekende viroloog Christian Drosten
verliet de commissie omdat hij vond dat de keuze van de leden politiek en niet
wetenschappelijk was. Hij bekritiseerde dat er geen epidemioloog in de commissie
zat, en wel meerdere juristen.
Minister van Gezondheid Karl Lauterbach heeft aangekondigd dat hij wil zorgen
dat de deelstaten een 'volle gereedschapskist' hebben om het virus in de herfst in
te dammen. De huidige coronawetgeving verloopt in september. Lauterbach wijst
er onophoudelijk op dat het belangrijk blijft om besmettingen te voorkomen, mede
vanwege de vele mensen die langdurige klachten houden na een besmetting en
vanwege de kwetsbaren die nog steeds ﬂink ziek kunnen worden van het
coronavirus. Lees meer bij Tagesschau
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