98e OMT-advies deel 2 Reactie OMT op vragen Veiligheidsberaad over gezondheidsrisico s bij
demonstraties.

Het Veiligheidsberaad heeft het OMT verzocht om advies uit te brengen ten aanzien van de
volgende punten:
coronaproof georganiseerd worden?
- Kunt u ons adviseren over de invloed van duur, omvang en omstandigheden van een demonstratie
- Kortom: kunt u ons vanuit gezondheidskundig perspectief adviseren over een concrete invulling
van art. 2 Wet Openbare Manifestaties waar het
grond voor het beperken van het recht op demonstreren?
Demonstraties worden vanuit het oogpunt van de infectieziektebestrijding beschouwd als
evenementen waar meestal grote groepen mensen bij elkaar komen. In de literatuur worden
evenementen geassocieerd met een verhoogd risico op transmissie van infectieuze verwekkers. Ook
blijkt uit een groot vergelijkend onderzoek uitgevoerd in 41 landen dat maatregelen om
evenementen te beperken of verbieden, een groot inperkend effect hebben gehad op de transmissie
geven, door grote verschillen in context. Wel kunnen we enkele elementen meegeven die in de
overweging van dit risico meespelen. Naast de prevalentie van besmettelijke COVID-19-gevallen in de
groep die demonstreert, zijn bepalende factoren de duur van de demonstratie, de groepsgrootte en
het karakter van de demonstratie (lokaal, regionaal, supraregionaal) met gecontroleerd verloop of
niet, met of zonder stemverheffing, binnen en/of buiten, et cetera.
Het risico op verspreiding van coronavirus bij grote evenementen is afhankelijk van de volgende
factoren:
- de prevalentie van coronavirus in de groep die aanwezig is, meestal geschat op geleide van de

personen uit andere
- wanneer in ongecontroleerde situaties grote groepen mensen bij elkaar komen, is het risico op het
aanjagen van de verspreiding aanwezig;
- de groepsgrootte: hoe groter het aantal mensen dat bijeenkomt, hoe groter het risico;
- de locatie: is het fysiek mogelijk om voldoende afstand houden? - de wijze van demonstreren:
zingen en schreeuwen is risicoverhogend;
- het naleven van de coronaregels: niet naleven is risicoverhogend;
- de duur: bij een langere duur is er niet alleen meer risico op transmissie, maar ook meer risico op
incidenten die tot verhoogd transmissierisico kunnen leiden;
- wat betreft de consequenties van eventueel opgelopen besmettingen speelt ook het al dan niet
regio-overschrijdend karakter van een demonstratie een rol.

Er is vooralsnog geen wetenschappelijke onderbouwing voor een verantwoorde groepsgrootte of
duur van demonstraties. Het lijkt redelijk om deze af te stemmen op het inschalingniveau

