Beste Roy,
Goed dat jullie deze blog hebben geschreven, het is namelijk heel belangrijk dat bestuurders
doordrongen zijn van de ernst van een eventuele uitbraak in Nederland en de mogelijkheden die zij
hebben om zich voor te bereiden. Graag geef ik enkele aanvullingen. Een aantal zaken in de weblog
blijft onbesproken, dat is ook niet vreemd. Het is immers een complexe situatie. Voorbereiden op een
brand is wellicht eenvoudiger en spreekt meer tot de verbeelding.
Er zijn ook mensen die griep hebben en mensen die geen griep hebben. Hoe behandel je deze twee
groepen: afzonderlijk? En doe je dat tijdens het reguliere spreekuur of op een apart in te richten
griepspreekuur? En hoe maak je een schifting van die mensen? Wie heeft griep(verschijnselen)? Wat
moet je de burger bieden zodat zij zich kunnen voorbereiden, overzicht houdt en weloverwogen
beslissingen te nemen.
Overigens praten we vooralsnog niet over vaccineren (een vaccin is er namelijk (nog) niet). Er zijn wel
antivirale middelen en één van de discussies kan gaan over wie deze antivirale middelen ontvangt en
wanneer. Massavaccinatie is dus in feite nog een stap te ver zonder een vaccin, desondanks moet
ook hiermee op den duur rekening gehouden worden.
Wat we in deze voorbereiding zeker niet mogen vergeten is de continuïteit van de maatschappij en het
bedrijfsleven. De uitval van je eigen medewerkers is een belangrijk punt. Maar denk ook aan
nutsbedrijven, distributieketens, infrastructurele voorzieningen, energiesectoren, financiële sectoren
(hoe moet het met uitkeringen?) en allerlei wettelijke verplichtingen (GBA, afval verwerking en
openbaar vervoer). Oftewel: business continuïteit. We zullen prioriteiten moeten aanleggen: welke
werkzaamheden zijn overdraagbaar, welke mensen kunnen thuiswerken, wie mag beslissen als de
beslissers er niet zijn et cetera.
Ik ben blij met de aandacht die het Nederlands Genootschap vestigt door middel van deze blog.
Maar zoals je ziet: er moet nog flink veel worden georganiseerd….en gediscussieerd.
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