
 

 
 

Advies aan de regering over de te volgen exitstrategie 
 
Vraag 1 
Sinds 12 maart jl. bevindt Nederland zich in een intelligente lockdown. Deze maatregelen hebben vele 
besmettingen en doden voorkomen. Ook heeft het ervoor gezorgd dat Nederland de zorg voor 
patiënten aankon. Momenteel zijn de bezetting in de ziekenhuizen en de besmettingsgraad (het aantal 
mensen dat gemiddeld door 1 patiënt besmet wordt) zo laag dat onderzocht wordt hoe we uit deze 
lockdown kunnen komen.  
 
Stel je voor dat jij in de commissie zou zitten die de regering advies geeft over de te varen koers. Op 
welke vragen zou je antwoord willen hebben alvorens je een advies zou geven aan de regering?  
 
Vraag 2. 
De lockdown-maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de besmettingsgraad sterk is afgenomen, de 
ziekenhuizen de zorg aankonden en het aantal doden relatief beperkt is gebleven. Maar er is natuurlijk 
een keerzijde. Andere gezondheidszorg kwam stil te liggen. Patiënten met klein leed, maar ook met 
risico op groot leed moeten wachten op gezondheidszorg. Kinderen konden niet naar school en ruim 
5000 kinderen waren niet bereikbaar en in beeld bij de scholen. Gezinnen moesten veel tijd 
doorbrengen met elkaar in huis. Verwacht wordt dat dit in sommige situaties tot meer spanningen en 
huiselijk geweld heeft geleid. Het IMF heeft de grootste economische crisis voorspeld sinds de  
jaren 30, met vooral voor de armste landen, desastreuze gevolgen.  
Kortom, het is verschrikkelijk moeilijk voor regeringen om te bepalen wat ‘de juiste beslissingen’ zijn. 
Met de kennis die je hebt, wat vind jij? Hoe kijk je aan tegen de genomen maatregelen? Hoe moeten 
we verder?  
 
Schrijf hierover een betoog, waarbij je gebruik maakt van onderstaande bronnen en eventuele andere 
bronnen.  
 
Of: Voer hierover het gesprek met een groepje leerlingen en schrijf een advies voor premier Rutte 
waarbij je gebruik maakt van onderstaande bronnen en eventuele andere bronnen. 
 
Of: Voer hierover het gesprek in de klas. 
 
Links ter  ondersteuning van de opdracht 
 
Video: Angela Merkel legt Corona uit aan de hand van wetenschap 
https://www.youtube.com/watch?v=22SQVZ4CeXA 
 
Artikel: Deze dilemma’s gaan de maatregelen van het kabinet bepalen 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-dilemma-s-gaan-de-maatregelen-van-het-
kabinet-bepalen~bc10e8ac1/ 
 
Artikel: Viroloog Marion Koopmans ‘Dit coronavirus komt in ons vaste winterpakket’ 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/viroloog-marion-koopmans-dit-coronavirus-komt-in-ons-
vaste-winterpakket-a3996547 
 
Artikel: Wat doen we in Nederland? 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/wat-doen-we-in-nederland#3scenarios 
Video: Wiskundige Bert Slagter dook diep in de cijfers achter de corona-aanpak 
https://www.youtube.com/watch?v=govlqurAXNA 
 
Video: Ondernemerszorg 
https://youtu.be/iOs3s6XYq6Q  
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