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Maurice de Hond stelt:


Er worden heel veel test per week in een regio afgenomen. Dat loopt in de honderdduizenden.

Als je 26% meer test doet zul je ook 26% meer pos. besmettingen vinden in dezelfde 
bevolking. Zo kun je dus zomaar in een hogere categorie komen op de "Covid Alarmkaart" 
zonder dat het risico daadwerkelijk is toegenomen.


We rekenen even mee:

We nemen dorp CovyWood, met een inwonersaantal van 100.000 mensen.


Nu wil je weten hoe ernstig het virus onder de bevolking van CovyWood is verspreid. We gaan 
namelijk een risicokaart maken die aantoont hoe ernstig is de bevolking eraan toe is qua 
besmetting. Dan weet je namelijk wat het risico is om in CovyWood besmet te worden.


De GGD opent een teststraat en de auto's stromen aan.

Er worden 1000 mensen getest. Voor deze gelegenheid doen we meteen het laboratoriumwerk 
en een minuut later weten we de uitslag. Er blijken 50 positieve test gevonden te zijn, 50 
mensen zijn mogelijk besmet met Covid. We lichten de auto's in de rij meteen even in en 
onderhand vult de onderzoeker zijn tabellen in: 


experiment: 1

dorp: Covywood 

aantal positieve uitslagen: 50 

inwoneraantal: 100.000

aantal uitgevoerde tests: 1000


Op dit moment is dus de kans dat je, als je in Covywood een persoon spreekt, in gemiddeld 
0,05% van de gevallen "besmet", namelijk 50/100.000  = 5/10.000 = 0,05/100  dus 0,05%


Maar de onderzoeker van deze RIVM teststraat neemt graag het zekere voor het onzekere.

Een minuut later, er is niets veranderd aan de kans dat als je iemand spreekt dat hij Covid heeft, 
besluit zij opnieuw te testen. Inmiddels is de testrij weer aangegroeid. Er staan inmiddels 1260 
mensen in de auto rij van de teststraat, 26% meer mensen dan de vorige rij.

We beginnen opnieuw maar nu nemen we dus bij 26% meer mensen de test af. 


Let op: In CovyWood is in die ene minuut, tussen het eerste experiment en het tweede 
experiment natuurlijk niets veranderd aan de bevolking, ook niet aan het risico dat iemand 
Covid heeft.


Er werden in experiment 1 onder 1000 mensen 50 besmettingen gevonden, dan zullen er nu 
hoogstwaarschijnlijk bij een een groep van 1260 mensen (26% meer dan 1000 mensen) ook 
50x 26% meer positieve test gevonden worden.

Even rekenen: 50+ (26% x 50) = 50 + 13 = 63 positieve test dus, op de rij van 1260 mensen.


De onderzoeker vult opnieuw haar tabel in:


experiment: 2

dorp: Covywood 

aantal positieve uitslagen: 63 

inwoneraantal: 100.000

aantal uitgevoerde tests: 1260
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Nu even het document: Risiconiveaus Coronavirus, COVID-19 Dashboard |rijksoverheid.nl erbij 
nemen dat beschrijft hoe je in een hogere categorie komt in de Covid Alarm Kaart. 

link: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/over-risiconiveaus


Wanneer gaat een regio naar ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’? 
Een regio gaat in principe van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ als 
• er in een week meer dan 50 positieve testuitslagen per 
100.000 inwoners zijn. Dit komt overeen met het elke dag 
overschrijden van de signaalwaarde van 7 positieve 
testuitslagen per 100.000 inwoners. Ook telt mee als meer 
dan 5 procent van de afgenomen testen positief is. 
• Een regio gaat in principe van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ als er 
in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 
100.000 inwoners zijn. Of als meer dan 10 procent van de 
afgenomen testen positief is. 
• Een regio gaat in principe over van ‘ernstig’ naar ‘zeer 
ernstig’ als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 
100.000 inwoners zijn gedurende een week. Als in meerdere 
regio’s de situatie zeer ernstig is, gelden de zwaarste 
maatregelen voor het hele land. 

We vergelijken nu de experimenten, die met 1 minuut ertussen zijn gedaan op de bevolking van 
Covywood.


experiment 1:

dorp: Covywood 

aantal positieve uitslagen: 50 

inwoneraantal: 100.000

aantal uitgevoerde tests: 1000


conclusie: Dit betekent dat de kaart nog net wordt ingekleurd als categorie: WAAKZAAM 


experiment: 2

dorp: Covywood 

aantal positieve uitslagen: 63 

inwoneraantal: 100.000

aantal uitgevoerde tests: 1260


conclusie: Dit betekent dat de kaart nog net wordt ingekleurd als categorie: ZORGELIJK


De bevolking is dus in die ene minuut waar niets in is gebeurd, naar een hogere risico categorie 
gegaan; van WAAKZAAM NAAR ZORGELIJK. Alleen door 26% mensen meer te testen. Want 
het aantal positieve test is 50 naar 63 gestegen op een totale bevolking van 100.000 inwoners.


Volgens de Rijksoverheid bepaalt het aantal positieve test per 100.000 inwoners het risico.

Als je dus al heel veel mensen test, en je verhoogt dat aantal 26% meer test, dan kom stijgt het 
aantal besmettingen nog meer en kom je in een nog hogere risico categorie terecht. En een 
donkerdere kleur op het Covid Alarmdashboard betekent strengere regels! 

Maurice heeft dus gelijk! 

Met vriendelijke groet, 

Colette Sibbel


