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OPEN BRIEF 
Mijn naam is Albert Zwart. Ik ben 65 jaar oud, gepromoveerd klinisch chemicus en 
één van de eerste oprichters van een zelfstandig laboratorium voor het gehele 
spectrum aan laboratorium diagnostiek voor met name de 1e lijn gezondheidszorg.  

Met stijgende verbazing en grote bezorgdheid nam ik de afgelopen weken kennis van de wijze waarop 
overheden en belangengroeperingen de zo noodzakelijke COVID-19 testcapaciteit figuurlijk gezegd in 
gijzeling nemen. Deels uit onwetendheid, deels uit vasthoudendheid aan beleid dat aantoonbaar niet 
deugt maar kennelijk deels ook uit het laten prevaleren van het eigen belang boven dat van de 
Nederlandse bevolking. 

Mijn onderneming, die samenwerkt met een van de grootste en efficiëntste Duitse Laboratoria, Labor 
Dr. Wisplinghoff, wordt niet gevraagd om de door haar beschikbaar gestelde 5.000 COVID-19 per dag 
in te zetten. Wij zijn ISO 15189 gecertificeerd en recentelijk goedgekeurd door het RIVM en daarmee 
toegelaten als opschaallaboratorium. Onze prijzen zijn in overeenstemming met de bedragen die door 
de Nederlandse zorgverzekeraars worden vergoed en liggen over het algemeen zelfs onder de prijzen 
die de Nederlandse laboratoria in rekening brengen. Wij werken moderner en daardoor sneller en 
efficiënter. Wij zijn, anders dan de GGD’s, die in deze crisistijd tijdens de weekenden en feestdagen 
hun deuren gesloten houden, 24/7 beschikbaar op iedere gewenste locatie.  

Het hebben van voldoende test- en afnamemateriaal is voor ons door de samenwerking met de Duitse 
partner (die ongeveer dezelfde capaciteit heeft als alle Nederlandse laboratoria samen) geen issue. 
Elke dag dat er niet maximaal getest wordt is in mijn ogen een verloren dag. Hoe meer besmettingen 
vandaag worden ontdekt, hoe minder er morgen zullen zijn. Wij worden echter genegeerd door GGD’s 
en achterliggende belangengroeperingen bij het beschikbaar stellen van tests waaraan volgens het 
ministerie van VWS nog immer een schrijnend tekort is. Ik maak mij hierdoor, ook door het nagenoeg 
wegvallen van het  laboratoriumwerk dat onder gewone omstandigheden dagelijks via de huisartsen 
binnenkomt, zelfs zorgen over de continuïteit van ons bedrijf.  

Dit alles geeft reeds te denken, maar dat is niet waar ik op dit moment uw dringende aandacht voor 
wil vragen. 
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Gisteren heeft de overheid namelijk wederom aangegeven dat tests alléén beschikbaar worden 
gesteld (aan werknemers in de gezondheidszorg en nu óók aan leraren/docenten) wanneer mensen 
minimaal 24 uur klachten hebben die op de symptomen van een COVID-19 besmetting lijken. Dit is 
werkelijk niet te bevatten. 

De aanwezigheid van het COVID-19 virus in het menselijk lichaam laat zich namelijk tot wel 4 - 6 
dagen vóór het uitbreken van symptomen al meten. Feitelijk is al kort na besmetting het virus 
aantoonbaar. Als echter zolang wordt gewacht met meten van de aanwezigheid van virus in het 
lichaam, dus pas nadat men minimaal gedurende 24 uur symptomen heeft, is zeker dat er vanaf de 
besmetting tot de meting een potentieel gevaar bestaat voor de omgeving. Al die tijd ben je immers 
in staat het virus te verspreiden, zeker als er onvoldoende beschermend materiaal voorhanden is. 

Waarom dan niet de zorgmedewerkers én de leraren/docenten testen voordat zij met patiënten, 
ouderen in contact komen? En vervolgens periodiek en zeker bij klachten blijven testen totdat er 
andere, betere maatregelen tegen besmetting/verspreiding te treffen zijn? Dit geeft geen garantie 
op het volledig tegengaan van besmetting, maar de kans daarop wordt in ieder geval in belangrijke 
mate verkleind.  

Wij weten inmiddels uit eigen waarneming dat er zorginstellingen zijn waarvan een aanzienlijk 
percentage (tot wel 50%) van de medewerkers met (lichte) klachten positief getest zijn. Deze mensen 
werkten daarvoor gewoon voor en met de zwakkeren in onze samenleving. Nota bene de zwakkeren 
die extra gevaar lopen en die zich op ons verzoek dienen af te zonderen. 

In andere landen wordt veel meer getest en wordt serieus werk gemaakt van contactonderzoek. De 
resultaten zijn daar ook naar. De verspreidingsgraad daalt sneller en de maatregelen kunnen daar 
verder worden versoepeld. Dat is goed voor de volksgezondheid en de economie.  

Overheid, herbezin u dus op uw handelwijze. Het kan en moet beter! 
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