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Naar een politiek-bestuurlijke herdefinitie van
pandemische paraatheid
Sturing van de COVID-19-respons in Azië en Europa*
Marleen Bekker & Ivo ten Have**
In dit artikel verkennen we de sturing van pandemische paraatheid in de eerste golf
van de COVID-19-uitbraak tot 1 juni 2020 in een poging de moeizame ziektebestrijding in Europa te verklaren. We vergelijken 48 landen in de COVID-19 Health System Response Monitor; en een selectie van Europese en aan SARS (2003) blootgestelde Aziatische landen met recente literatuur en de Oxford COVID-19 Government
Response Tracker. Pandemische paraatheid is tijdens de eerste golf van een specialistische ziektebestrijding op papier in de praktijk verworden tot een brede maatschappelijke mitigatie, waarvoor het bestuur en de capaciteit in minstens de helft van de
Europese landen na jaren van onachtzaamheid volstrekt ontoereikend waren. In de
direct operationele respons van Aziatische landen strekt paraatheid zich uit over het
gehele openbaar bestuur, een betrokken en actieve gemeenschap en private actoren.
Dit vergt zowel verticale én horizontale coördinatie als beleid dat aansluit bij de politieke economie per land en regio.
1.

Inleiding

De grootschalige uitbraak van COVID-19 sinds begin 2020 roept vragen op over de
pandemische paraatheid in westerse landen (IPPPR, 2021). De WHO definieert
pandemische paraatheid als ‘een continu proces van het formuleren, uitvoeren,
herzien en implementeren van nationale en subnationale plannen voor de aanpak
van een pandemie’.1 Internationale richtlijnen gaan uit van uit drie fasen: preventie en paraatheid, ziektebestrijding, en herstel met elf hoofdcategorieën van planonderdelen voor de aanpak (zie figuur 1 in de paragraaf Onderzoeksaanpak). Omdat deze internationale organisaties slechts adviserende en ondersteunende
bevoegdheden hebben, bevelen zij nationale overheden aan deze richtlijnen te verankeren in nationale en/of subnationale wet- en regelgeving en een parate infrastructuur voor snelle en passende actie. Afhankelijk van de constitutionele struc-
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In 2019 verscheen de ‘Global Health Security Index’ (Cameron et al., 2019), een
overzicht en ranking op basis van zelfrapportage door 195 landen met betrekking
tot actieve capaciteit en competenties in geval van een ‘biological event’ (pandemische paraatheid). Na de eerste golf van de COVID-19-uitbraak constateren
Kavanagh en Singh (2020) dat veel van de landen met de hoogste pandemische
paraatheid in deze index, zoals de Verenigde Staten (score 83,5/100, rank 1; het
Verenigd Koninkrijk (score 77,9/100, rank 2) en Nederland (score 75,6/100, rank
3), grote moeite hebben de COVID-19-uitbraak onder controle te krijgen. Eén veronderstelde verklaring die in de literatuur wordt genoemd, is dat Aziatische landen, in vergelijking tot Europese landen, door relatief recente epidemieën zoals
SARS in 2003 politiek, professioneel en publiek alerter zijn en hun systemen voor
infectieziektenbestrijding hebben aangepast en onderhouden om direct operationeel te zijn bij een dreiging (Greer, King, Massard de Fonseca & Peralta-Santos,
2021; IPPPR, 2021; Boin, McConnell & ‘t Hart, 2021).). Dat onderhoud is in Europa na de financieel-economische crisis in veel landen onder druk komen te staan:
het aandeel publieke gezondheid in de totale zorguitgaven is sinds 2008, onder
andere door bezuinigingen, in veel landen afgenomen (Rechel, 2019). De tegenstelling tussen pandemische paraatheid op papier en in de praktijk roept ook vragen op
over de sturing van de infectieziektenbestrijding: wie heeft beslisautoriteit, wat is
de wettelijke basis, en welke sturingsinstrumenten worden ingezet?
In dit empirische artikel onderzoeken we in een selectie van Aziatische en Europese landen, met respectievelijk zonder blootstelling aan SARS in 2003, welke overeenkomsten en verschillen in pandemische plannen, COVID-19-beleid en openbaar bestuur zichtbaar worden tussen deze twee groepen landen, en welke
mogelijke verklaringen daaruit zijn af te leiden voor de moeizame ziektebestrijding
in de Europese landen tijdens de eerste golf. We reflecteren op implicaties voor
passende sturing van pandemische paraatheid.
2.

Onderzoeksaanpak

We adresseren deze vragen met behulp van twee studies met een internationale
vergelijking. Eén studie (Bekker, Ivankovic, & Biermann, 2020) betreft een verkennende en vergelijkende governance quick scan van data uit landenrapportages met
betrekking tot het onderwerp ‘Governance’ per 1 juni 2020 in de COVID-19 Health
System Response Monitor van de European Observatory on Health Systems and
Policies.2 Hoewel deze data vanwege de variëteit, voortdurende updates en onderrapportage van sommige deelthema’s met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, volgen hieruit eerste indicaties van de schaalgrootte van veranderingen
in governance in reactie op de COVID-19-uitbraak. We hebben voor 48 landen in de
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Euraziatische regio3 onderzocht welke overeenkomsten en verschillen uit deze rapportages zichtbaar werden ten aanzien van (a) de beschikbaarheid, activering en
aanpassing bij aanvang van de COVID-19-uitbraak van een wet en een nationaal
plan voor pandemische paraatheid; (b) verschuivingen in beslisautoriteit zoals (de)
centralisering en welke minister(s) de leiding kreeg/kregen; (c) de introductie van
nieuwe wetten en regels en hun geldige tijdsduur; (d) het al dan niet uitroepen van
de noodtoestand en (e) sturen per decreet.
Op basis van de observaties uit dit onderzoek verdiepen we de focus in een beperkte selectie van landen met, en zonder grootschalige blootstelling aan SARS in 2003
(Ten Have, 2021). In een kwalitatieve vergelijkende studieopzet (QCA; Berg-Schlosser et al., 2009) zoeken we in een ‘most similar cases design’ eerst binnen deze groepen naar verklaringen voor verschillende uitkomsten. De indeling in groepen is
gebaseerd op een onderscheid tussen wel of geen blootstelling aan de SARS-uitbraak van 2003, en de ranking van landen op COVID-19-besmettingscijfers (zie
tabel 1).
Tabel 1

Selectie van landen
COVID-19 uitbraak snel onder controle (jan-juni 2020)

Blootstelling aan SARS-epidemie 2003

JA

NEE

JA

I. Vietnam, Zuid-Korea

II. Singapore

NEE

IV. Duitsland

III. Verenigd Koninkrijk, België

De overeenkomsten binnen de groep Aziatische landen (I) bestaan uit: investeringen in paraatheid na blootstelling aan SARS 2003; relatief lage besmettingscijfers
in de eerste golf tot 1 juni 2020. De afwijkende case (II) in deze groep heeft blootgestaan aan SARS en relatief hoge besmettingscijfers. De overeenkomsten binnen
de groep Europese landen (III) bestaan uit: beperkte of geen blootstelling aan SARS
in 2003 en beperkte investering in paraatheid; relatief hoge besmettingscijfers in
de eerste golf. De afwijkende case in deze groep heeft niet blootgestaan aan SARS
in 2003 en heeft relatief lage besmettingscijfers (IV). Zie tabel 1 voor de selectie
van landen.
Tabel 2

Cumulatieve besmettingen SARS en COVID-19 en GHSI score in
geselecteerde landen

Comparative
design

Country

Cum. SARS 2003
besmettingen
(tot
31 dec 2003)1

Cum. COVID-19
besmettingen
per million
(1 Jan 2020 until
1 June)2

Global Health
Security Index
score en
rang/195

I

Zuid- Korea

3

225,11

70.2, rank 9

Vietnam

63

3,37

49.1, rank 50

3
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Europa plus Belarus, Rusland, Georgië, Oekraïne, Armenië, Azerbeidzjan, Kirgizië, Kazachstan,
Oezbekistan, Turkmenistan en Tadzjikistan.
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Tabel 2

(Vervolg)

Comparative
design

Country

Cum. SARS 2003
besmettingen
(tot
31 dec 2003)1

Cum. COVID-19
besmettingen
per million
(1 Jan 2020 until
1 June)2

Global Health
Security Index
score en
rang/195

II

Singapore

206

6032,47

58.7, rank 24

III

België

0

5049,09

61.0, rank 19

Verenigd
Koninkrijk

4

3814,97

77.9, rank 2

Duitsland

10

2191,28

66.0, rank 14

IV

Bronnen: 1 https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-ofillness-from-1-november-2002-to-31-july-2003; 2 www.ourworldindata.org (viewed 17 August 2021)

Voor iedere groep zijn de Engelstalige nationale pandemische plannen beoordeeld
met behulp van elf indicatoren uit internationale richtlijnen (WHO, 2018; ECDC,
2017; zie figuur 1).
Figuur 1

Indicatoren voor pandemische paraatheid ((WHO, 2018; ECDC, 2017)

Data over de actuele beleidsrespons zijn verzameld met literatuuronderzoek en het
doorzoeken van databases: COVID-19 Health System Response Monitor en de Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT).4
3.

De sturing van pandemische paraatheid in Europa en Eurazië tot
1 juni 2020

De eerste studie richtte zich op de politiek-bestuurlijke organisatie van de COVID19-respons: wie heeft beslisautoriteit, wat is de wettelijke basis, en welke sturingsinstrumenten worden ingezet? Hoofdconclusie is dat het openbaar bestuur in minstens de helft van de onderzochte landen niet op orde was voor de aanpak van de
COVID-19-crisis. Zo bleek dat 24 van de 48 Euraziatische landen in de eerste zes
maanden van de uitbraak de noodtoestand hebben uitgeroepen. Daarbij leunden
21 van de 48 landen op sturing per decreet. Ook hebben 35 van de 48 landen (73%)
onderdelen van de beslisautoriteit verplaatst van reguliere instituties naar tijdelijke arrangementen, zoals kabinetcommissies; een Operative Corps (Hongarije) en
4

www.covid19healthsystem.org en https://ourworldindata.org/grapher/covid-containment-andhealth-index
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‘Commandant Office’ (Armenië); Outbreak Management Teams; Crisis, Disaster or
Emergency task forces; een Civil Protection Department/Authority (Italië/Kroatië); en
een Stakeholder Forum (Ierland). In 27 van de 37 landen betrof het een centralisering van lagere overheden of private organisaties.
Wat betreft de wettelijke basis introduceerden 35 van de 48 landen (73%) voor
1 juni 2020 wetsamendementen en/of nieuwe wet- en regelgeving, onder andere
om de verschuivingen in autoriteit een wettelijke basis te geven. In slechts 17 van
deze 35 landen hadden deze een expliciet tijdelijk karakter met een einddatum en
condities voor verlenging.
Dat roept de vraag op wat de kwaliteit is van de nationale plannen voor pandemische paraatheid als sturingsinstrument voor infectieziektenbestrijding. Op het
eerste gezicht hadden 38 van de 48 onderzochte landen van Europa en Eurazië
(79%) bij aanvang van de COVID-19-uitbraak een nationaal plan voor pandemische paraatheid klaarliggen. Deze plannen waren vrijwel uitsluitend gericht op een
pandemische influenza. Hiervan hebben 34 landen (71%) dit plan ook daadwerkelijk geactiveerd, sommige met aanpassingen. Tegelijkertijd volstond de activering
van deze plannen niet om de COVID-19-respons in de uitvoering te coördineren,
omdat politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden en capaciteit kennelijk onvoldoende waren verankerd.
De resultaten van deze eerste studie roepen vragen op over de inhoud van de plannen en de kennelijke noodzaak voor grootschalige veranderingen in bestuurlijke
autoriteit in Europa voor de COVID-19-respons. Als we inzoomen op het Verenigd
Koninkrijk, België en Duitsland en hun plannen en respons vergelijken met
Zuid-Korea, Singapore en Vietnam, zijn er dan aanwijzingen dat de Aziatische landen, door hun blootstelling aan SARS in 2003, beter waren voorbereid? En hoe
verklaren we dan dat Duitsland qua besmettingscijfers afwijkt van het VK en België; en andersom dat Singapore qua besmettingscijfers afwijkt van Vietnam en
Zuid-Korea?
4.

Overeenkomsten en verschillen in de pandemische plannen in Azië en
Europa

Nader onderzoek naar de inhoud van de pandemische plannen in de zes genoemde
landen levert enkele opmerkelijke observaties op. Terwijl onze verwachting was
dat de plannen van aan SARS 2003 blootgestelde landen op de elf beoordeelde indicatoren beter en gedetailleerder in elkaar zouden zitten dan die van de niet aan
SARS blootgestelde landen, lopen de scores tussen de beide groepen niet erg uiteen
(Ten Have, 2021). In de groepen zijn de plannen van het Verenigd Koninkrijk en
Zuid-Korea gelijkwaardige, positieve uitschieters, terwijl de prevalentie van
COVID-19 tussen deze landen zeer uiteenloopt.
Een tweede opvallende observatie is dat in vijf van de zes plannen de niet-medische, publieke maatregelen (‘non-pharmaceutical interventions’) nauwelijks of
geen aandacht krijgen, terwijl in het plan van het Verenigd Koninkrijk deze maat28
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regelen worden afgewezen vanwege een ‘gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing’. Dit staat in schril contrast met de grootschalige inzet van deze maatregelen
in de COVID-19-uitbraak, in beide groepen. Eveneens onderbelicht zijn de onderdelen ‘behoud van essentiële diensten en economische bedrijvigheid’, en ‘speciale
groepen en regio’s’, terwijl de specifieke en generieke lockdown in met name Europese landen extra sociale maatregelen vergde voor bewoners van residentiële (zorg)
instellingen, evenals de grootschalige financiële noodsteunmaatregelen voor het
groot- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers.
Terwijl in de formulering van zowel Aziatische als Europese plannen een overwegend technisch-specialistische focus op risicoschatting en communicatie centraal
stond, is bij de COVID-19-uitbraak een andersoortig maatschappelijk repertoire
nodig gebleken, waar in het begin van de uitbraak maar weinig wetenschappelijke
en politieke steun voor te vinden was. Welke verschillen worden zichtbaar in de
COVID-19-respons tussen Europa en Azië?
5.

Overeenkomsten, verschillen en verschuivingen in COVID-19-beleid

Kijkend naar de daadwekelijke COVID-19-beleidsrespons zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de landen met relatief beperkte COVID-19-prevalentiecijfers
in de onderzochte periode (Vietnam, Zuid-Korea en, binnen Europa, Duitsland).
Ten eerste bieden Zuid-Korea en Duitsland bij aanvang van de COVID-19-uitbraak
een grootschalige test and trace-capaciteit (Dostal, 2020; Lu et al., 2020). Daarnaast
leggen Vietnam en Zuid-Korea in vergelijking met andere landen veel sneller en
meer nadruk op preventie in de gemeenschap door gedragsmaatregelen en publieke communicatie in Vietnam (La et al., 2020; Dinh & Ho, 2020) en ‘trust, transparency, and testing’ in Zuid-Korea (You, 2020). In Duitsland worden de niet-medische maatregelen in het plan vertaald in bedrijfs- en arbeidsbeschermende
maatregelen. Daarmee wordt zichtbaar dat er in vergelijking met de andere landen
reeds bij aanvang van de COVID-19-uitbraak sprake is van een bredere maatschappelijke focus buiten de formele zorg en de infectieziektenbestrijding. Waar in Vietnam in tweede instantie een korte lockdown alsnog nodig is om verspreiding door
Europese toeristen te voorkomen, blijft Zuid-Korea tijdens de eerste golf gevrijwaard van reisbeperkingen en lockdowns (Oh, 2021).
Ten slotte verschillen de landen die harder werden getroffen door COVID-19 tot
juni 2020 (VK, België en Singapore), in de mogelijke verklaringen voor de minder
grote impact van hun beleid. Het VK koos voor een strategie van ‘herd immunity’
(Gaskell et al., 2020; Desson et al., 2020; He et al., 2020). Daarbij ligt de nadruk op
maatregelen die de toegang en capaciteit van de ziekenhuiszorg waarborgen en
kwetsbare groepen afschermen. Pas toen deze onder de grote druk dreigden te bezwijken, ontstond er publieke en politieke urgentie om grootschalig te investeren
in populatiemaatregelen zoals test and trace, en gedragsmaatregelen zoals fysieke
afstand en gezichtsmaskers (‘mitigation’). Al snel bleek het, in afwachting van test
and trace-capaciteit, beschermende materialen en naleving van gedragsadviezen, in
België en het VK alsnog noodzakelijk om de zwaarste strategie van een complete
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lockdown in te stellen (‘containment’). In Azië werd Singapore, na aanvankelijk effectief mitigatiebeleid, geconfronteerd met een grootschalige uitbraak onder arbeidsmigranten, die moeilijk traceerbaar was en oversloeg naar de gehele gemeenschap (Abdullah & Kim, 2020; An & Tang, 2020). Het beleid had daarmee te weinig
oog gehad voor de informatievoorziening, leefbaarheid en werkomstandigheden
van ‘onzichtbare’ groepen in de samenleving, waardoor de maatregelen niet realistisch bleken. Ook in Europa volgden uitbraken onder arbeidsmigranten, in gevangenissen en residentiële tehuizen voor jongeren, gehandicapten en ouderen.
Wat heeft het snellere reactievermogen van het mitigerend beleid in Aziatische
landen mogelijk gemaakt?
6.

Governance van COVID-19-mitigatie in Azië

Als we dit vergelijken met de Aziatische landen in de tweede studie, dan valt ten
eerste op dat de beslisautoriteit in de Aziatische landen niet lijkt te zijn aangepast
na de uitbraak. Ook de mate van (de)centralisering lijkt niet samen te hangen met
een stijging of daling in het (nieuwe) aantal COVID-19-besmettingen in de periode
januari-juni 2020. Zo gaat de centrale structuur in Zuid-Korea gepaard met relatief
lage besmettingscijfers, en in het Verenigd Koninkrijk juist met hoge besmettingscijfers. In Duitsland, België, Singapore en Vietnam worden verantwoordelijkheden
verticaal gedeeld tussen landelijke en regionale autoriteiten, maar in België en Singapore zet de daling in besmettingscijfers pas veel later in.
Een laatste observatie is dat de structuur voor de aanpak in Azië in tegenstelling
tot de Europese landen gekenmerkt wordt door horizontale coördinatie in een ‘whole of society’-aanpak. In Vietnam wordt dit gecoördineerd door de ministeries van
Gezondheid en Landbouw (Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Health, 2011). In Singapore en Zuid-Korea wordt een ‘whole
of government’-aanpak gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministry of Health Singapore, 2014; Korea Centers for Disease Control & Prevention, 2006).
7.

Discussie en conclusie

In dit artikel verkennen we de sturing van pandemische paraatheid in de eerste golf
van de COVID-19-uitbraak tot 1 juni 2020. Ten eerste valt uit onze analyse van de
pandemische plannen op dat deze weinig voorspellende waarde hebben voor de
beleidsrespons op COVID-19. Zo blijken niet-medische gedragsmaatregelen, die in
de plannen nagenoeg ontbreken, in de afwezigheid van een werkzaam vaccin tijdens de eerste golf veel belangrijker en worden deze gaandeweg door vrijwel alle
landen geadopteerd. De Global Health Security Index laat zien dat deze en andere
voorwaarden voor health security bekend zijn, maar slechts zeer beperkt worden
geïmplementeerd. Daarmee zijn verklaringen voor de moeizame beleidsrespons in
Europa en verschillen met Azië veeleer te vinden in powering dan in puzzling, en
met een veel langere aanlooptijd dan de ziekte-uitbraak zelf.
30
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Kijkend naar de daadwerkelijke beleidsrespons op de besmettingscijfers zien we
dat de landen die eerder blootgesteld waren aan SARS-CoV-1 in 2003, inderdaad
beter blijken te zijn voorbereid op een nieuwe pandemie. De landen in Europa vervangen een aanvankelijk afwachtende houding en groepsimmuniteit-benadering
door het zwaarste middel van de generieke lockdown. Dat is nodig in afwachting
van de ontwikkeling van materiële en personele capaciteit voor mitigatie, waarmee
zij gaandeweg convergeren naar het Aziatische beleid.
In de Aziatische landen kon de infrastructuur met beschikbare mensen en materiaal voor detectie, controle en herstel, in tegenstelling tot de helft van de Europese
landen in de eerste studie, onmiddellijk zonder noemenswaardige herzieningen in
beleid of gezag geactiveerd worden, waarmee een veel snellere en efficiënte aanpak
mogelijk werd. De pandemische paraatheid beperkt zich in deze landen niet tot
technocratische controle over risicosignalering en ziektebestrijding, wat een
hoofdmoot vormde in de (Europese) pandemische plannen. Paraatheid strekt er
zich uit over de ordening en capaciteit van het gehele openbaar bestuur, met inbegrip van een betrokken en productieve inzet van de gemeenschap en private actoren voor een passend en succesvol beleidsontwerp en -uitvoering.
De tweede studie, met name de afwijkende case van Singaporese (en Duitse) uitbraak onder arbeidsmigranten, biedt aanwijzingen voor het belang van de politieke
economie van een land: de financieel-economische afhankelijkheden en sociaaleconomische condities zoals flexibele of informele arbeid en arbeidsmigratie, en sociaal beleid. Het sluiten van delen van de economie door lockdown is alleen reëel als
daar sociaaleconomisch opvangbeleid tegenover staat (Greer et al., 2021). Dat
vergt horizontale coördinatie tussen sectoren en met private actoren. In Singapore
maar ook in Europa werden relatief goed functionerende landen overvallen door
uitbraken onder groepen mensen voor wie de leef- en/of werkomstandigheden het
nagenoeg onmogelijk maken fysieke afstand te bewaren. Deze groepen worden
niet, of minder bereikt en beschermd door sociaal, woon- en arbeidsgerelateerd
beleid. De COVID-19-crisis heeft de sociaaleconomische gezondheidsverschillen
ook in westerse landen verbreed en verdiept, waardoor lage inkomens en andere
kwetsbare groepen dubbel worden geraakt. De infectieziektengeschiedenis leert
ons dat dit uiteindelijk ten koste gaat van de algehele welvaart (Mellish et al.,
2020).
Een opvallende afwezige in de analyse van de pandemische paraatheid is de positie
van de publieke gezondheidssector. In veel Europese landen is de infectieziektenbestrijding relatief los georganiseerd van andere functies in de publieke gezondheidssector. In plaats van een onafhankelijke expert wordt de public health in veel
landen zowel in publieke uitingen als achter de coulissen tegemoet getreden als een
uitvoerende of ambtelijke bureaucratie, en als politieke bliksemafleider (Greer et
al., 2021). Om die reden zijn preventie en gezondheidsbevordering wellicht een
gemakkelijke prooi voor bezuinigingen geweest (Rechel, 2019). Adviesstructuren
voor COVID-19-beleid zijn (terecht) gevuld met virologen en andere infectieziekten
experts, maar wij bepleiten dat expertise over de samenhang tussen gezondheid,
gedrag en sociaal-fysieke omgeving evenzeer onontbeerlijk is om beleid uitvoerBestuurskunde 2021 (30) 3
doi: 10.5553/Bk/092733872021030003003
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baar, navolgbaar en bereikbaar te maken. Zonder politieke representatie zal de als
ambtelijk ervaren volksgezondheidsexpertise het in de politieke belangenafweging
altijd blijven afleggen tegen de als onafhankelijk ervaren biomedisch-curatieve expertise, getuige de nog altijd grote nadruk op bescherming van de curatieve IC zorg
ter onderbouwing van beleidskeuzes (Rechel, 2019).
Deze analyses geven aanleiding te reflecteren op de Nederlandse aanpak. Een korte
voorgeschiedenis daarvan laat zien dat de infectieziektenbestrijding al meer dan
tien jaar kampt met opeenvolgende bezuinigingen en personeelstekorten (Klazinga, 2009; AEF, 2013). Dit hangt ook samen met een veranderd concept van publieke gezondheid; steeds minder gaat het om collectieve preventie, maar gaat het om
individuele verantwoordelijkheid voor leefstijl en gedrag (ten Have &amp; Neves,
2021). De infectieziektenbestrijding kent ook slechts beperkte mogelijkheden tot
coördinatie met werkgevers, ondernemers en gemeenschapsnetwerken voor een
gezamenlijke aanpak, waardoor ideeën, belangen en instituties nu vaak langs elkaar heen werken. Inmiddels lijkt het tij te keren en worden honderden miljoenen
publieke euro’s gealloceerd voor onderzoek en ontwikkeling en uitbreiding van de
infectieziektenbestrijding. Het is echter veel te vroeg voor een juichstemming over
een politieke ‘revival’ van preventie. Van groot belang zal zijn dat dit werk lessen
trekt over deze positionering van de publieke gezondheidssector, die heeft geleid
tot een frame van ‘falen’, waarvan de diepere oorzaken te herleiden zijn naar het
gebrek aan autonomie en politieke representatie in de publieke besluitvorming.
Naast versterking van de horizontale coördinatie tussen deze subsectoren en aanpalende beleidsterreinen voor arbeidsmarkt, sociaal beleid en economie verdient
ook de Nederlandse bijdrage aan internationale samenwerking voor global health
intensivering, waarvoor reeds sterke aanbevelingen beschikbaar zijn (Van Schaik
et al., 2017; Steenbergen, 2018).
De voorlopige bevindingen in dit artikel zijn afkomstig uit onderzoek met enkele
sterke punten, maar ook enkele tekortkomingen. In de veelvoud aan secundaire
analyse, kwalitatieve en literatuurstudies die momenteel gepubliceerd worden,
biedt dit artikel methodologische toegevoegde waarde. Zo analyseert de eerste studie een groot aantal landen op een beperkt aantal variabelen om tot een goede
probleemanalyse te komen. Omdat de eerste studie vragen oproept over de relatief
grootschalige verschuivingen in beleid en bestuur ten behoeve van de COVID-19respons en de moeizame bestrijding van het aantal besmettingen, werd een tweede, diepgaandere studie opgezet, waarbij een vergelijking mogelijk wordt tussen
een beperkte selectie van landen uit de eerste studie en nieuwe landen uit een ander werelddeel. Een ‘most similar cases’ design volgens de methode van Qualitative
Comparative Analysis garandeert een systematische analyse van mogelijke verklaringen voor overeenkomsten en verschillen tussen landen. Desalniettemin zijn de
gebruikte data uit openbare databases niet altijd zonder meer vergelijkbaar tussen
landen, omdat soms verschillende definities worden gehanteerd en data op uiteenlopende wijzen zijn verkregen. Ook verkeren we nog midden in de COVID-19pandemie, waardoor bevindingen alleen een voorlopig karakter kunnen hebben.
Het is goed denkbaar dat factoren als politieke en volkscultuur, demografie en vergrijzing en andere factoren eveneens van invloed zijn op de verspreiding van CO32
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VID-19 en de effectiviteit van de beleidsrespons; deze vallen buiten het kader van
de hier beschreven studies. Ten slotte zijn de geselecteerde landen slechts beperkt
representatief voor andere landen in de Aziatische en Europese regio’s. Desondanks geven deze resultaten nu reeds aanwijzingen voor een beter begrip van de
voorwaarden voor een effectieve, passende en acceptabele beleidsrespons bij toekomstige ziekte-uitbraken.
We concluderen dan ook dat de belangrijkste les uit de vergelijking van plannen,
beleid en bestuur tussen Europese en Aziatische landen bestaat uit de erkenning
en vertaling van directe leerervaringen met ziekte-uitbraken naar een direct operationele infrastructuur bij de eerste tekenen van een dreiging, met een duidelijke
gezagsstructuur, materiële en personele capaciteit, publiek draagvlak voor naleving van beleid en beperkte internationale afhankelijkheden voor economische
productie. Pandemische paraatheid is tijdens de eerste golf van een specialistische
ziektebestrijding op papier in de praktijk verworden tot een brede maatschappelijke mitigatie. Dit vergt een aanpassing in sturing en organisatie die aansluit bij de
kenmerken van de politieke economie per land. Bij gebrek aan zo’n leerervaring uit
een nabij verleden werd in Europese landen ingegrepen in openbaar bestuur en
wetgeving om COVID-19-beleid met autoriteit te laden. De relatief lagere besmettingscijfers tijdens de eerste golf in Duitsland, dat ook tot gedeeltelijke centralisering overging, hangen mogelijk samen met een bredere bestrijdingsstrategie met
werkgevers, en een reeds bij aanvang grote test and trace-capaciteit. De relatief hogere besmettingscijfers in Singapore zijn te herleiden tot de moeilijk bereikbare en
traceerbare arbeidsmigranten, waardoor de uitbraak zich kon verspreiden over de
grotere populatie.
In bredere zin leren we van deze analyse dat het sturingsvraagstuk van pandemische paraatheid veel breder en dieper is dan het onder controle krijgen van een virus. Het gaat óók om de (onbedoelde) maatschappelijke en economische neveneffecten van de maatregelen zelf. Bovendien gaat het om het vertrouwen in de
kwaliteit van de politieke belangenafweging, waarin biomedisch beleidsadvies
soms onbedoeld heeft bijgedragen aan een ongelijke en vermijdbare verdeling van
risico’s en baten in de samenleving, omdat de rol van de arbeidsmarkt, sociaal beleid of onderwijs daarin is onderbelicht. De capaciteit voor pandemische paraatheid vraagt dus in tegenstelling tot het dominante technisch-specialistische discours om politiek-strategische ruimte om cruciale beslissingen over autoriteit in de
context van bredere welvaartsbedreigingen af te wegen. Onze internationale vergelijkingen laten zien dat de landen die COVID-19 onder controle lijken te hebben,
de internationale richtlijnen, ondanks de soms beperkte financiële middelen en
wellicht dankzij hun soms autoritaire bestuurscultuur, hebben vertaald naar een
parate en functionerende gezags- en infrastructuur voor ziektemitigatie (Oh, 2021;
Choi & Lee, 2016; Dinh & Ho, 2020). Getuige de grootschalige investeringen in
gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling van capaciteit en inkoop van vaccins en
hulpmiddelen door bijvoorbeeld de EU lijkt de COVID-19-uitbraak met het risico
van internationale afhankelijkheden in andere landen één politieke horde weg te
nemen om de nationale infrastructuur te herstellen en internationale coördinatie
te bevorderen. Daarnaast heeft de komst van vaccins de verwachting over een teBestuurskunde 2021 (30) 3
doi: 10.5553/Bk/092733872021030003003
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rugkeer naar het ‘oude normaal’ voorlopig niet ingelost, waardoor de kans groter
wordt dat er sprake is van een blijvende verandering van pandemische paraatheid
als de governance van mitigatie.
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