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Herstel-NL: plan testpaspoorten van minister De Jonge is geen oplossing 

Amsterdam, 20 februari 2021 – Herstel-NL, een platform van vooraanstaande professionals uit 

gezondheidszorg, economie en wetenschap, vindt het plan van minister Hugo de Jonge om 

mensen op basis van testbewijzen via de Corona-app toegang te geven tot evenementen geen 

oplossing voor de problemen in de maatschappij. Met gedifferentieerd, risicogestuurd beleid kan 

de héle maatschappij weer open, is de stelling van Herstel-NL. Het plan van de minister negeert de 

enorme problemen waarin tienduizenden MKB-ers al lange tijd verkeren. Bovendien verplicht het 

mensen de overheidsapp te downloaden om weer deel te kunnen nemen aan die delen van de 

maatschappij die van de minister weer open mogen. 

Herstel-NL lanceerde eerder deze week het ‘Plan waarmee heel Nederland weer open kan’. Dit plan 

is gebaseerd op risicogestuurd denken. Dat betekent dat alleen de échte risico’s van het virus 

worden meegewogen in de beleidsvorming. Herstel-NL pleit ervoor om de mensen die vatbaar zijn 

voor het virus beschermd deel te laten nemen aan werk en leven, en de niet-vatbaren vrij te laten. 

Negatieve framing 

“In tegenstelling tot de negatieve framing die sommige deskundigen en politici op ons plan hebben 

losgelaten, namelijk dat we een tweedeling in de maatschappij zouden bepleiten, zorgt onze aanpak 

er juist voor dat iederéén weer zijn leven kan oppakken. Oók de vatbaren. Voor hen bepleiten we 

veilige tijdstippen in winkels, theater en bioscopen, waar iedereen die daar op dat moment wil zijn, 

zich aan de regels met betrekking tot afstand en mondkapjes moet houden. Op andere momenten 

laten we die regels los en is het verstandiger dat vatbaren juist thuis blijven. Dat is dan overigens 

hun eigen keuze en verantwoordelijkheid”, legt Erik-Jan Vlieger, arts en ondernemers en mede-

initiatiefnemer van het plan nog eens uit.  

Weinig verbinding 

Het plan dat minister De Jonge gisteren lanceerde leidt juist tot discriminatie van ondernemingen èn 

van me  nsen in de maatschappij. In het plan mogen winkels en horeca nog helemaal niet open en 

mogen alleen mensen die de overheidsapp hebben gedownload naar evenementen en 

sportwedstrijden. Vlieger: “Het kabinet laat zien nauwelijks verbinding meer te hebben met wat nu 

in onze maatschappij nodig is. Men blijft ijzerenheinig verwijzen naar modellen die tot nu toe 

onbetrouwbaar bleken. Ondertussen stijgt onder hun handen het aantal burn-outs, depressies en 

leerachterstanden explosief, groeit het aantal ontslagen bij bedrijven en zien we een enorme golf 

aan faillissementen in het MKB aankomen. Het is verbijsterend om te zien dat het kabinet al een jaar 

lang een onbewezen strategie volgt en weigert alternatieve oplossingen serieus te onderzoeken”.   



Duizenden onnodig in quarantaine 

Infectiologen en artsen van Herstel-NL wijzen het massaal testen van mensen zonder klachten 

overigens af. De sneltest geeft tussen de 0,5 en 1% vals positieven, wat bij het testen van 

honderdduizenden mensen betekent dat iedere dag duizenden gezonde mensen èn hun 

huisgenoten, plus iedereen die volgens het track&trace systeem van de overheid bij hen in de buurt 

waren, onterecht en onnodig in quarantaine belanden. Dat loopt al snel op tot tienduizenden 

gezonde mensen per week die op die manier helemaal niets meer mogen.  Daarbij laten 

berekeningen zien dat de gezondheidswinst van massale testen gering is. Herstel-NL heeft een 

nadere uitleg van haar visie op massatesten via de socials en op haar website gepubliceerd.  
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