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Geachte heer Kuipers, 

 

Met deze brief bied ik u namens de Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (hierna: 

LCCB) het halfjaarplan voor de tweede helft van dit jaar aan. Het plan ziet op de maanden juli tot 

en met december en gaat over de programma’s zorgcontinuïteit, testen, traceren, vaccineren en 

digitale ondersteuning als randvoorwaardelijk proces voor deze programma’s.  

 

Het halfjaarplan volgt op de Kaderbrief 2022 van uw ministerie van 21 december 2021. In deze 

brief heeft de (toenmalige) minister van VWS de LCCB als rechtspersoon met een wettelijke taak 

kaders meegegeven voor de totstandkoming van het halfjaarplan 2022. De LCCB is per 1 januari 

2022 de opvolger van de COVID-19 Programma Organisatie en ondersteunt en faciliteert de 

GGD’en in de coronabestrijding.  

 

In het eerste halfjaar van 2022 heeft de LCCB – naast de werkzaamheden ten behoeve van de 

reguliere programma’s - zich samen met GGD’en voorbereid op mogelijke toekomstige scenario’s, 

gebaseerd op het WRR- en KNAW-advies uit september 2021. Op elk van de scenario’s zijn 

plannen gemaakt. In de scenario’s waarin er weer opgeschaald moet worden, is de inzet van 

voldoende personeel randvoorwaardelijk. In een open samenleving is het vinden van voldoende 

personeel een gezamenlijke en maatschappelijke opgave1. De LCCB voert diverse gesprekken met 

sectoren en uitzendbranches om mogelijkheden voor de inzet van personeel te verkennnen.  

Aandachtspunt is dat de rolling forecast van de LCCB die in mei 2022 is ingediend, is gebaseerd op 

het meest gunstige scenario.  

 

 
1 Zie ook Kamerbrief lange termijn d.d. 13 juni 2022 
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Doelstellingen tweede helft 2022 

Een mogelijke opleving van het virus in het najaar kan zorgen voor druk op de in-, door- en 

uitstroom binnen de zorgketen. Vanuit zorgcontinuïteit worden voorbereidingen getroffen om 

indien nodig producten en diensten op te kunnen schalen. De ketenmonitoring druk op de zorg 

wordt komend halfjaar verder doorontwikkeld.  

 

Zelftesten in combinatie met een zelfzorgadvies vormen vooralsnog het uitgangspunt van het 

COVID-19-beleid. Grootschalig PCR-testen bij de GGD is niet meer noodzakelijk; zelftesten 

volstaan. Voor een aantal specifieke doelgroepen blijft een PCR-test bij de GGD mogelijk.  

 

De situatie van grootschalig BCO door de GGD’en zal niet meer terugkeren. Voor een groot deel 

van de bevolking geldt dat zij op basis van een zelftest een zelfzorgadvies krijgen bij een 

besmetting. BCO is daarom in een transitie naar ‘monitoring en advies’. Het doel van BCO blijft 

enerzijds het voorkomen van transmissie naar personen die kans hebben op een ernstig verloop 

van COVID-19 en anderzijds het bieden van ondersteuning van voorgenoemde groep om zichzelf te 

beschermen. Van belang hierbij is dat de communcatie over het zelfzorgadvies op zo’n manier 

ontwikkeld wordt, dat burgers met vragen inderdaad weten voor welke informatie zij bij de 

Rijksoverheid terecht kunnen, zodat callcenters van de GGD’en niet onnodig belast worden.    

 

De LCCB bereidt zich samen met de GGD’en voor op een mogelijke vaccinatiecampagne in het 

najaar. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan innovaties en procesoptimalisaties om het 

vaccinatieproces nog efficiënter te laten verlopen. Er wordt door GGD’en blijvend ingezet op het 

verhogen van de vaccinatiegraad, onder andere door fijnmazig vaccineren en informeren.  

 

Borgen werkzaamheden  

De LCCB is per 1 juli gedeeltelijk afgeschaald en ingericht in een minimale en 

tegelijkertijd slagvaardige vorm. Hiermee is de LCCB voorbereid op de verschillende scenario’s en 

daarmee eventuele pieken in het najaar 2022. De LCCB bereidt zich voor op borging en overdracht 

van werkzaamheden. Hiervoor zijn verschillende ‘landingsplekken’ in beeld. De overdracht kent 

vele afhankelijkheden, zoals de ontwikkeling van het virus, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen 

en de vraag of andere organisaties de werkzaamheden kunnen overnemen.  
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Tot slot 

Een aantal activiteiten van GGD GHOR Nederland en de GGD'en zal ook in 2023 voortgang vinden. 

Met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden na 31 december 2022 maken wij graag op 

korte termijn afspraken met u over de benodigde financiering omdat de GGD-en en GGD GHOR 

Nederland nu al verplichtingen moeten aangaan voor 2023. 

Met vriendelijke groet, 

Jaap Eikelboom 

Directeur-bestuurder LCCB 


