
Een multinationale Delphi-consensus om een 
einde te maken aan de bedreiging voor de 
volksgezondheid door COVID-19 

Ondanks opmerkelijke wetenschappelijke en medische vooruitgang, blijven bredere politieke, 

sociaaleconomische en gedragsfactoren de reactie op de COVID-19-pandemie ondermijnen1,2. Hier 

hebben we, als onderdeel van dit Delphi-onderzoek, een divers, multidisciplinair panel van 386 

academische, gezondheids-, niet-gouvernementele organisaties, overheden en andere experts in COVID-

19-respons uit 112 landen en gebieden bijeengeroepen om specifieke acties aan te bevelen om een einde 

te maken aan deze aanhoudende wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Het panel 

ontwikkelde een reeks van 41 consensusverklaringen en 57 aanbevelingen aan regeringen, 

gezondheidsstelsels, de industrie en andere belangrijke belanghebbenden op zes domeinen: 

communicatie; gezondheidssystemen; vaccinatie; preventie; behandeling en verzorging; en ongelijkheid. 

In het kielzog van bijna drie jaar van gefragmenteerde mondiale en nationale reacties, is het leerzaam om 

op te merken dat drie van de hoogst gerangschikte aanbevelingen oproepen tot het aannemen van 

benaderingen van de hele samenleving en de hele overheid1, 

met behoud van bewezen preventiemaatregelen met behulp van een vaccins-plus-benadering2 die een 

reeks volksgezondheids- en financi le steunmaatregelen toepast als aanvulling op vaccinatie. Andere 

aanbevelingen met een gecombineerde overeenkomst van ten minste 99% adviseren regeringen en 

andere belanghebbenden om de communicatie te verbeteren, het vertrouwen van het publiek te 

herstellen en gemeenschappen3 te betrekken bij het beheer van pandemische reacties. De bevindingen 

van de studie, die verder zijn onderschreven door 184 organisaties wereldwijd, 

bevatten punten van unanieme overeenstemming, evenals zes aanbevelingen met> 5% onenigheid, die 

maatregelen op het gebied van gezondheid en sociaal beleid bieden om tekortkomingen in de 

pandemische respons aan te pakken en te helpen een einde te maken aan deze bedreiging voor de 

volksgezondheid. 
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Cijfers zijn gebaseerd op het percentage gecombineerde overeenstemming (mee eens + enigszins mee 
eens). U, unaniem (100%) akkoord; A, 90%-99% overeenkomst; B, 78%-89% overeenkomst; C, 67% -77% 
overeenkomst. Antwoorden op elke stelling (STMT) worden weergegeven als percentages van het totale 
aantal antwoorden. A, mee eens; SA, enigszins mee eens; SD, enigszins oneens; D, niet mee eens; N, totaal 
aantal reacties; NQ, het aantal deelnemers dat aangaf niet gekwalificeerd te zijn om te reageren. De 
asterisken geven aan dat afronding resulteerde in 0% ondanks de aanwezigheid van ≥1 antwoord in de 
categorie van meningsverschillen. 
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Strengthen health systems 
 

De gezondheidsstelsels hebben tijdens de pandemie te maken gehad met 
uiteenlopende omstandigheden, van perioden van relatieve rust tot perioden van bijna 
ineenstorting. De brede overeenstemming onder panelleden suggereert sterk dat, 
hoewel veel gezondheidsstelsels het risico lopen opnieuw te worden overweldigd, die 
risico's kunnen worden beperkt. Bepaalde bronnen van risico's voor de 
gezondheidsstelsels zijn in wezen structureel, zoals het gebrek aan implementatie van 
een empirisch onderbouwde, wereldwijd overeengekomen reeks minimale COVID-19-
pandemieresponsnormen (tabel 2 (STMT2.1)). 
Zoals hierboven vermeld, behoorden aanbevelingen voor gezondheidsstelsels met 
betrekking tot benaderingen van de hele samenleving (Tabel 4 (REC2.5)) en 



benaderingen door de hele overheid (bijvoorbeeld coördinatie van meerdere 
ministeries) (Tabel 4 (REC2.6)) tot de hoogst gewaardeerd door het panel. 
Aangezien de overdracht van SARS-CoV-2 door de gemeenschap een risico blijft vormen 
voor de gezondheidsstelsels, met name door zorgwekkende varianten, moet 
uitgebreide virologische surveillance worden gebruikt (tabel 5 (REC2.8)). In het 
volksgezondheidsbeleid moet beter rekening worden gehouden met de mogelijke 
langetermijneffecten van de ongecontroleerde verspreiding van COVID-19, gezien de 
aanhoudende onzekerheden over de prevalentie, ernst en duur van morbiditeit na 
COVID-19 (langdurig COVID-19) (tabel 5 ( REC2.9)). De lidstaten moeten de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) machtigen om leiding te geven aan een grote, 
inclusieve, wereldwijde inspanning met meerdere belanghebbenden om 
volksgezondheids- en klinische doelen te bereiken met betrekking tot SARS-CoV-2 en 
COVID-19, met de nadruk op gevallen, vaccinatie, morbiditeit en mortaliteit (Tabel 5 
(REC2.17)). 
Economische effecten, met name kosten die door consumenten worden gedragen 
(tabel 2 (STMT2.5)), creëren risico's voor de gezondheidsstelsels. Om deze risico's aan te 
pakken, omvatten structurele en economische aanbevelingen het wegnemen van 
economische belemmeringen voor SARS-CoV-2-tests, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, behandeling en zorg (Tabel 4 (REC2.1)), ter ondersteuning van 
de ontwikkeling van regionale productiehubs voor COVID-19-voorraden, behandelingen 
en vaccins (tabel 4 (REC2.2)), en het overwegen van wet- en regelgevingshervormingen 
om marktfalen aan te pakken (tabel 5 (REC2.16)). Waar de toegang tot PCR- of 
antigeentests beperkt is, moeten zorgverleners overwegen een syndromale benadering 
te volgen (Tabel 5 (REC2.18)). Met name REC2.18 is de aanbeveling voor 
gezondheidsstelsels met de hoogste percentages panelleden die het oneens zijn, 
evenals panelleden die aangeven 'niet gekwalificeerd om te reageren'. Om de lasten 
voor ziekenhuizen te verminderen, moet de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg 
worden versterkt (Tabel 5 (REC2.10)), terwijl het fysieke, mentale en sociale welzijn van 
gezondheidswerkers moet worden ondersteund (Tabel 4(REC2.4)). 
Met betrekking tot digitale gezondheid moedigen de aanbevelingen aan om meer te 
investeren in digitale gezondheidsinfrastructuur (Tabel 5 (REC2.13)), 
gebruikersinterfaces en ervaring aan te passen om de toegang te vergroten, met name 
voor kwetsbare groepen (Tabel 4 (REC2.3)), en gebruik te maken van 
implementatiewetenschap om te bepalen welke digitale gezondheidsoplossingen snel 
kunnen worden geschaald (tabel 5 (REC2.12)). 
Met betrekking tot inkooppraktijken werd aangedrongen op het inschakelen van 
continue verbeteringsdisciplines voor interlandelijke inkoop, pooling en supply chain 
management (tabel 5 (REC2.11)). Om het beste gebruik te maken van op de 
gemeenschap gebaseerde interventies en diensten, moeten gemeenschapsorganisaties 
en studenten die een diploma behalen op gezondheidsgerelateerde gebieden worden 
betrokken bij het verstrekken van COVID-19-onderwijs, testen en vaccinatiediensten 
(Tabel 5 (REC2.14)) . 
Aangezien sociale, politieke en economische sectorrisico's overloopeffecten blijven 
hebben op de gezondheidsstelsels, moeten belangrijke multisectoriële indicatoren voor 
systeemrisico's voor de gezondheidsstelsels worden geïdentificeerd en beoordeeld 
(tabel 5 (REC2.7)). 
Ten slotte moeten gezondheidsstelsels achterstanden op het gebied van diagnose, 
behandeling en zorg voor niet-COVID-19-gerelateerde medische aandoeningen 
identificeren en, waar mogelijk, verminderen (tabel 5 (REC2.15)). 
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Benadruk vaccinatie, maar niet uitsluitend 
 
Zelfs als we uitgaan van voortdurende innovatie van vaccins en interventies die 
terughoudendheid met vaccins verminderen, is 97% van het panel het ermee eens dat 
vaccinatie alleen onvoldoende is om de COVID-19-pandemie als een bedreiging voor de 

volksgezondheid te be indigen (tabel 2 (STMT3.6)). Het panel legt dus een sterke 
nadruk op aanvullende preventiemaatregelen, met name, zoals hierboven vermeld en 
in de tien hoogst gerangschikte aanbevelingen (tabel 8), voor landen om een vaccins-
plus-aanpak te volgen, zoals besproken in het volgende domein. 
Met betrekking tot de sleutelrol van vaccins deed het panel een reeks aanbevelingen. 

Overheids-, filantropische en industri le financiering zou moeten investeren in de 
ontwikkeling van vaccins die langdurige bescherming bieden tegen meerdere SARS-CoV-
2-varianten (Tabel 6 (REC3.4)). Aangezien afnemende immuniteit een risico blijft, 
moeten berekeningen voor immuniteit rekening houden met de tijd na de datum van 
vaccinatie en/of infectie en regelmatig worden bijgewerkt met nieuw wetenschappelijk 
bewijs (Tabel 6 (REC3.5)). 
 



De aarzeling tegen vaccins, die varieert van vertraging tot weigering ondanks de 
beschikbaarheid van vaccindiensten, blijft een grote uitdaging (Tabel 2 (STMT3.3)). Om 
aarzeling tegen vaccins te verminderen en de opname ervan te vergroten, worden 
verschillende interventies aanbevolen: het betrekken van vertrouwde lokale leiders en 
organisaties bij vaccinatie-inspanningen (tabel 6 (REC3.2)), het verstrekken van 
informatie die de werkzaamheid en beperkingen van de huidige vaccins duidelijk uitlegt 
(tabel 6 ( REC3.1)) en het afstemmen van berichten om de onderliggende basis van de 
specifieke zorgen van verschillende bevolkingsgroepen aan te pakken door middel van 
gerichte communicatie over volksgezondheid (Tabel 6 (REC3.3)). Aarzeling van het 
vaccin kan ook worden geassocieerd met valse informatie, die wordt behandeld in het 
communicatiedomein hierboven. 
Enerzijds zijn panelleden het er grotendeels over eens dat de medische autonomie van 
individuen met beslissingsbevoegdheid zich uitstrekt tot het recht om eigen beslissingen 
te nemen over vaccinatie (Tabel 2 (STMT3.2)). Aan de andere kant erkennen panelleden 
ook dat, wanneer het risico van schade aan anderen voldoende ernstig is, regeringen 
kunnen bepalen dat het recht van alle individuen op een goede gezondheid prevaleert 
boven de autonomie van een individu om ervoor te kiezen zich niet te laten vaccineren 
(tabel 2 ( STMT3.1)). Deze uitspraken behoren tot de hoogste niveaus van 
gecombineerde onenigheid (tabel 2 (STMT3.1, 9%; STMT3.2, 16%). De implicaties van 
burgerlijke vrijheden worden verder besproken in het volgende domein. 
 
 
Preventief gedrag bevorderen 
 
Zoals hierboven vermeld, zal vaccinatie alleen niet een einde maken aan COVID-19 als 
een bedreiging voor de volksgezondheid (tabel 2 (STMT3.6)) voor alle mensen. Het 
aantal besmettingen neemt doorgaans toe wanneer overheden sociale maatregelen 
stopzetten, inclusief niet-farmaceutische interventies, ongeacht het vaccinatieniveau 
(Tabel 3 (STMT4.5)). Alle landen zouden dus een vaccins-plus-aanpak moeten hanteren, 
inclusief een combinatie van COVID-19-vaccinatie, andere preventiemaatregelen, 

behandeling en mogelijk financi le prikkels (tabel 6 (REC4.5)). 
Hoewel de aard en vectoren van SARS-CoV-2-overdracht in het begin van de pandemie 
niet duidelijk werden begrepen, leidde het huidige bewijs de panelleden tot bijna 
unanieme overeenstemming dat SARS-CoV-2 een virus is dat via de lucht wordt 
overgedragen en het hoogste risico van overdracht inhoudt in binnenruimten met 
slechte ventilatie (Tabel 3 (STMT4.1)). Risicogerelateerde communicatie van alle 
actoren moet duidelijk benadrukken dat overdracht van SARS-CoV-2 voornamelijk 
wordt veroorzaakt door inademing van het virus (Tabel 6(REC4.3)). Gezien de aard van 
transmissie via de lucht, moeten overheden structurele preventiemaatregelen 
reguleren en stimuleren, zoals ventilatie en luchtfiltratie (Tabel 6 (REC4.1)), en hoge 
prioriteit moet worden gegeven aan het voorkomen van SARS-CoV-2-transmissie in de 

werkplek, onderwijsinstellingen en commerci le centra (Tabel 6 (REC4.6)). 

Zoogdier-op-zoogdiertransmissie vormt een reservoir voor toekomstige zo notische 

varianten (Tabel 3 (STMT4.3)). Substanti le virologische surveillance op basis van 
sequentiebepaling van het hele genoom van positieve monsters in populaties van 
mensen en zoogdieren met een hoog risico is dus een essentieel onderdeel van de 
voortdurende pandemische respons en paraatheid (tabel 5 (REC2.8)). Nationale en 
internationale reisbeperkingen moeten gebaseerd zijn op de huidige wetenschappelijke 
kennis en de geldende overdrachtssnelheden van alle varianten die rekening houden 
met relevante, gezondheidsgerelateerde factoren (Tabel 6 (REC4.4)). Maatregelen die 
niet meer wetenschappelijk geldig zijn voor de preventie van COVID-19, moeten 



onmiddellijk worden verwijderd uit de richtlijnen en het beleid van COVID-19 (tabel 6 
(REC4.2)). In de toekomst zouden regeringen moeten overwegen om brede beperkingen 
van burgerlijke vrijheden alleen op te leggen in het geval van varianten van zorg die het 
risico op hoge overdrachtspercentages en ernst met zich meebrengen, in combinatie 
met afnemende immuniteit of vaccinresistentie 
(Tabel 6 (REC4.7)). 
 
 
Behandelingen uitbreiden 
 
Panelleden waren het grotendeels eens over alle aspecten van behandeling en zorg, 
wat aangeeft dat behandeling een gebied van groot belang zal blijven, zowel voor het 

be indigen van COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid als voor 

individuele pati ntenzorg. Met name een uitspraak over het risico van prioriteit geven 
aan behandeling boven preventie (Tabel 3 (STMT5.1)) had de hoogste mate van 
gecombineerde onenigheid (7%) voor dit domein. 
Met het huidige volksgezondheidsbeleid dat een grotere tolerantie voor overdracht 
door de gemeenschap en verhoogde infectiepercentages weerspiegelt, moet onderzoek 
naar COVID-19 worden aangepast en verder bewijs worden ontwikkeld om het 
cumulatieve effect van COVID-herinfectie te begrijpen (tabel 7 (REC5.4)). Onderzoek is 
nodig om te bepalen of infectie van verschillende varianten van SARS-CoV-2 
geassocieerd is met significante verschillen in morbiditeit op de lange termijn (Tabel 3 
(STMT5.4)). Aanvullende onderzoeksfinanciering, met name voor langdurige COVID-19, 

moet prioriteit krijgen (Tabel 7 (REC5.6)), en multisectori le samenwerking zou nieuwe 

therapie n in alle stadia van COVID-19 moeten versnellen (Tabel 7 (REC5.2)). Bovendien 
zouden globale gevalsdefinities gestandaardiseerd moeten worden (Tabel 7 (REC5.1)). 
In navolging van enkele uitspraken en aanbevelingen op het gebied van pandemische 
ongelijkheden (hieronder besproken), zouden klinische onderzoeken en longitudinale 
cohorten meer inclusief en statistisch representatief moeten zijn met betrekking tot 
leeftijd, geslacht en kwetsbare populaties (Tabel 7 (REC5.3)). 
 
 
Elimineer ongelijkheden 
 

De substanti le instemming van de panelleden suggereert dat het aanpakken van 
ongelijkheden een mondiale uitdaging blijft. Er moeten onmiddellijk inspanningen 
worden geleverd om de verspilling van vaccins te verminderen (Tabel 7 (REC6.8)), door 
tegemoet te komen aan de behoefte aan koude opslag, transport en andere op 

infrastructuur gebaseerde barri res in omgevingen met weinig middelen (Tabel 7 
(REC6.4)), en om de betaalbaarheid van testen en behandeling voor mensen in alle 
landen (Tabel 7 (REC6.2)), evenals het versnellen van de inspanningen om vaccins te 
distribueren in lage- en middeninkomenslanden (Tabel 7 (REC6.10)). 
Overdrachtsovereenkomsten om de productiecapaciteit in lage- en 
middeninkomenslanden te vergroten, moeten worden bespoedigd (tabel 7 (REC6.6)). 
Reeds bestaande sociale en gezondheidsongelijkheden moeten in aanmerking worden 
genomen bij de voorbereiding en reactie op pandemie in de toekomst (Tabel 7 
(REC6.7)). De bevindingen vragen bijzondere aandacht voor twee kwetsbare 
bevolkingsgroepen: kinderen (Tabel 7 (REC6.5)) en degenen die in conflictgebieden 
wonen of daaruit vluchten (Tabel 7 (REC6.9)). 

De pandemie heeft het risico ge llustreerd van een te grote afhankelijkheid van experts 
uit een klein aantal disciplines (tabel 3 (STMT6.8)), waarbij vaak de expertise van leden 



van de gemeenschap (tabel 4 (REC1.2)) en kwetsbare groepen ( Tabel 3 (STMT6.7)). In 
plaats daarvan moeten kwetsbare groepen worden opgezocht en actief worden 
betrokken (Tabel 7 (REC6.3)). Zoals opgemerkt in het communicatiedomein, moeten 
ook gemeenschapsleiders worden betrokken (Tabel 4 (REC1.1)). Multidisciplinaire 
experts die de lokale context begrijpen, moeten worden betrokken bij de ontwikkeling 
van nationale operationele plannen om een einde te maken aan COVID-19 als een 
bedreiging voor de volksgezondheid (tabel 7 (REC6.1)). COVID-19-tests en -
behandelingen moeten voor alle mensen in alle landen betaalbaar zijn (tabel 7 
(REC6.2)). 
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Discussie 
 
Brede maatregelen ter bestrijding van pandemie hebben COVID-19 niet beëindigd als 
een bedreiging voor de volksgezondheid. Hoewel deze studie een echo is van enkele 
eerdere bevindingen, zoals het Independent Panel for Pandemic Preparedness and 
Response, de mededeling van de Europese Unie in 2022 over paraatheid en respons en 
het WHO-plan voor strategische paraatheid voor 2022, onderscheidt het zich van 
eerdere inspanningen gezien het ontwerp , waarin de nadruk lag op het opbouwen van 
consensus en het melden van onenigheid via de Delphi-methode, diversiteit van 
panelleden met betrekking tot geografie en disciplines, en de grote steekproefomvang. 
De focus van het onderzoek – het beëindigen van COVID-19 als een bedreiging voor de 
volksgezondheid – wordt gedefinieerd als blijkt uit de hervatting van pre-pandemische 
sociale, culturele, religieuze, politieke, gezondheids-, economische en educatieve 
activiteiten in de context van elk land. Sommige retrospectieve zaken (bijvoorbeeld 
analyse van de oorzaak van pandemie), theoretische vragen en modellering vielen 
buiten het bestek van het onderzoek. 
Waar mogelijk legt de studie de nadruk op aanbevelingen die op korte termijn (dat wil 
zeggen in maanden, niet in jaren) kunnen worden geïmplementeerd om een einde te 
maken aan COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid. Hoewel er 
voorbeelden zijn van landen die meerdere aanbevelingen implementeren (bijvoorbeeld 
gratis tests, een combinatie van wijdverbreide tests en gratis behandeling van positieve 
gevallen samen met digitale technologieën, de ontwikkeling van vaccins die langdurige 
bescherming bieden tegen varianten), accentueren de uitzonderingen de mondiale 
uitdagingen en nieuwe mogelijkheden voor actie te bieden. Bepaalde verklaringen en 
aanbevelingen die het resultaat zijn van dit consensusproces, adresseren leemten in het 
strategische plan van de WHO, met als meest opvallende het falen om de 
luchtgebonden aard van transmissie rechtstreeks aan te pakken. Aanvankelijk 
bestempelde de WHO de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht ten onrechte als 
‘verkeerde informatie’. Pas veel later, na multidisciplinaire wetenschappelijke 
inspanningen, erkende de WHO transmissie via de lucht als een overheersende wijze 



van transmissie. Dit panel beveelt daarentegen aan dat 'risicocommunicatie duidelijk de 
nadruk legt' (tabel 6 (REC4.3)) het oorzakelijk verband tussen inademing van SARS-CoV-
2 en de overdracht van COVID-19, evenals beleidsstimulerende 'structurele preventie'. 
maatregelen (bijvoorbeeld ventilatie, luchtfiltratie) om transmissie via de lucht te 
verminderen' (Tabel 6 (REC4.1)). 
Het trage tempo van de WHO bij het rechtstreeks aanpakken van de aard van 
overdracht via de lucht onderstreept waarom volksgezondheidsbeleid en 
risicocommunicatie op bewijs moeten worden gebaseerd. Bijvoorbeeld, veronderstellen 
dat endemiciteit zal resulteren in een lagere virulentie is een onjuiste veronderstelling 
die onevenredige risico's op COVID-19 onder kwetsbare groepen kan vergroten. Bij 
uitbreiding moet betrokkenheid bij gemeenschappen door middel van effectieve 
risicocommunicatie een prioriteit blijven voor alle landen. 
De WHO erkent de infodemie als een belangrijke uitdaging voor effectieve 
communicatie voor de algemene bevolking, kwetsbare groepen en wetenschappers. 
Overheden, gezondheidsautoriteiten en zorgaanbieders moeten vooral letten op de 
nauwkeurigheid van hun communicatie. Het panel benadrukte ook dat instellingen 
proactief valse gezondheidsinformatie moeten monitoren en moeten samenwerken 
met vertrouwde gemeenschapsleiders om deze te weerleggen en het vertrouwen te 
vergroten. 
Gezien de onevenredige impact die de pandemie tot nu toe heeft gehad op kwetsbare 
groepen, uitte het panel zijn bezorgdheid dat beleidsbeslissingen erop gericht moeten 
zijn om na hervatting van de bovengenoemde activiteiten manieren te vinden om het 
risico binnen deze groepen te verlagen (STMT6.1). Aangezien degenen die in veel 
landen kwetsbaar zijn voor COVID-19 niet langer kunnen vertrouwen op andere 
personen die elementaire preventiemaatregelen toepassen (zoals het gebruik van 
gezichtsmaskers en isoleren na een positieve test), zijn de structurele veranderingen die 
in dit onderzoek worden aanbevolen (bijvoorbeeld binnen ventilatie en filtratie) steeds 
belangrijker worden. Bovendien blijft COVID-19 aanleiding geven tot wereldwijde 
discussies en heftige debatten, met name over spanningen tussen medische ethiek, 
burgerlijke vrijheden en maatregelen ter beheersing van pandemie. Deze studie is geen 
uitzondering, met uitspraken STMT1.6 (niet-gevaccineerde individuen de schuld geven) 
en STMT3.2 (individuele beslissingen over vaccinatie) die de meeste onenigheid krijgen, 
wat de noodzaak van rechtvaardige structurele interventies onderstreept. In landen 
waar vaccins wijdverbreid beschikbaar zijn, is het belangrijk dat 
gezondheidsautoriteiten onderscheid maken tussen degenen die duidelijk hebben 
geweigerd en waarschijnlijk nooit zullen vaccineren, en degenen die aarzelen en 
vaccinatie blijven uitstellen. In het laatste geval kunnen specifieke factoren die de 
vertraging verlengen, worden aangepakt door gerichte interventies. 
 
 
Sterke punten en beperkingen 
 
Een van de sterke punten van dit onderzoek is het gebruik van de Delphi-methodologie. 
Door een grotere overeenstemming aan te tonen bij elke volgende ronde, stelde deze 
methode ons in staat om te bepalen of onze incorporatie van feedback erin slaagde de 
uitspraken en aanbevelingen te verfijnen, de mate van consensus te vergroten en, in 
sommige gevallen, unanimiteit te bereiken. De consequent toenemende gemiddelde 
niveaus van overeenstemming met de consensusverklaringen en aanbevelingen die in 
alle drie de enquêterondes werden waargenomen, versterkt ons vertrouwen in de 
relevantie van het iteratieve Delphi-proces bij het uitlokken van feedback om de 
volgende rondes te verbeteren. Dit is met name opmerkelijk omdat de inspanning om 
feedback van het panel van deskundigen op te nemen, mogelijk heeft geleid tot 



complexere uitspraken en aanbevelingen (bijvoorbeeld meerdere items). In het 
algemeen kunnen er zorgen zijn over de duidelijkheid van dergelijke verklaringen; de 
mate van overeenstemming werd echter meestal behouden of verhoogd, wat een 
groter vertrouwen opleverde in hun resonantie met het panel. De over het algemeen 
hoge responspercentages in drie enquêterondes spreken zowel de rigoureuze 
implementatie van de methode als de toewijding van het samengestelde panel van 
experts aan. De goedkeuring van de resulterende consensusverklaringen en 
aanbevelingen door 184 organisaties in 72 landen (aanvullende tabel 2) op het moment 
van publicatie getuigt verder van hun wereldwijde relevantie. 
Hoewel de Delphi-methode een robuuste benadering (methoden) is om de mate van 
overeenstemming over specifieke kwesties te beoordelen en te onderzoeken of een 
consensus kan worden bereikt, is deze niet zonder beperkingen. Een belangrijk 
aandachtspunt betreft de opbouw van een werkelijk representatief deskundigenpanel. 
De sequentiële, multi-method bemonsteringsaanpak die we gebruikten (zie het 
gedeelte 'Delphi-expertpanellid'-sectie in de Methoden) minimaliseerde mogelijke 
vertekening door doelgerichte bemonstering van een kleine groep en genereerde in 
plaats daarvan een groot, geografisch en disciplinair divers panel uit meerdere bronnen 
(dat wil zeggen de kerngroep, genomineerden uit de kerngroep en corresponderende 
auteurs van belangrijke COVID-19-literatuur). Hoewel potentiële panelleden werden 
geïdentificeerd op basis van hun werk met betrekking tot COVID-19, infectieziekten, 
paraatheid voor de volksgezondheid en andere gebieden, bevestigden de voorzitters 
verder hun geschiktheid voor het onderzoek door hen op te dragen niet deel te nemen 
als ze vonden dat ze geen expertise hadden over de pandemie. Deze benadering lijkt 
geschikt te zijn geweest, aangezien slechts 5-14% van de panelleden vond dat ze niet 
gekwalificeerd waren om te reageren op slechts 5 van de 41 uitspraken en 3 van de 57 
aanbevelingen. Hoewel het uitvoeren van de studie in het Engels de deelname aan 
Engelstaligen beperkte, versterkt de opname van experts uit 112 landen en gebieden 
ons vertrouwen in de mogelijke brede toepasbaarheid van deze aanbevelingen op een 
reeks culturen en landen. Met betrekking tot de tussentijdse bijeenkomst van de 
kerngroep om problemen te bespreken die tijdens de eerste enquêterondes naar voren 
kwamen, kan een andere beperking zijn geweest dat we deze virtueel hebben 
uitgevoerd in plaats van persoonlijk (zie het gedeelte 'Delphi-gegevensverzameling' in 
de Methoden). 
 
 

Conclusies 
 
De nadruk van het multidisciplinaire panel op uitvoerbare aanbevelingen op korte 
termijn vormde de leidraad voor het proces van consensusvorming in Delphi en 
verhoogde de relevantie van de bevindingen van het onderzoek voor een brede groep 
belanghebbenden, waaronder regeringen, volksgezondheidsautoriteiten, NGO's, 
gemeenschapsorganisaties, de industrie, en sociale mediaplatforms en andere media. 
Deze consensusstudie brengt een globale visie naar voren van geïnformeerde 
besluitvorming over hoe de wereld een einde kan maken aan COVID-19 als een 
bedreiging voor de volksgezondheid zonder terug te keren naar ingrijpende 
beperkingen van burgerlijke vrijheden, zonder de gezondheid en het leven van 
kwetsbare groepen in gevaar te brengen, en zonder de economische lasten. 
 
 
 
 
 



Transversale thema's voor actie om een einde te maken aan 
COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid 

 
(1) SARS-CoV-2 beweegt nog steeds onder ons – ondanks dat sommige regeringen verder 

gaan – en vereist voortdurende inspanningen en middelen om levens te redden. Er zijn 
reservoirs waaruit nog zorgwekkende varianten kunnen ontstaan; mogelijke endemiciteit 
betekent niet noodzakelijk een lagere ziekte-ernst. Brede financiering voor de 
ontwikkeling van langdurige immunogene vaccins moet gelijktijdig plaatsvinden met 
andere preventiemaatregelen. De impact van infectie op de lange termijn moet worden 
beoordeeld, aangezien COVID al lang een chronische aandoening is. 

(2) Vaccins zijn een effectief middel tegen COVID-19, maar zullen niet alleen een einde 
maken aan COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid. Vaccinatie als enige 
strategie om op een pandemie te reageren heeft beperkingen als gevolg van immuun 
ontsnapping, afnemende immuniteit, ongelijke toegang, aarzeling over vaccins en de 
afwezigheid van immunisatiestrategieën. Er is een veelzijdige aanpak nodig voor de 
volksgezondheid plus vaccins, waaronder testen, toezicht, behandeling, betrokkenheid 
van de gemeenschap en implementatie van sociale preventiemaatregelen (zoals 
gezichtsmaskers, afstand nemen en quarantaine), structurele interventies (zoals 
ventilatie en luchtfiltratie) en financiële prikkels (bijvoorbeeld steunmaatregelen). 

(3) Multisectoriële samenwerking waarbij gemeenschappen centraal staan en vertrouwen 
wekt, is nodig. Het beëindigen van COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid 
vereist benaderingen van de hele samenleving en de hele overheid waarbij vertrouwde 
leiders en organisaties van de gemeenschap, wetenschappelijke experts, bedrijven en 
andere disciplines en sectoren worden betrokken. Deze uitgebreide pool van 
medewerkers kan het beste inspelen op uiteenlopende behoeften met betrekking tot 
manieren van toegang, communicatie, innovatie en vertrouwen onder verschillende 
bevolkingsgroepen. 

(4) Responsieve gezondheidsstelsels zijn cruciaal om te reageren op de COVID-19-pandemie 
en hebben gecoördineerde overheidssteun nodig. De aanhoudende vraag naar 
gezondheidsstelsels vereist bescherming van het fysieke en mentale welzijn van 
gezondheidswerkers; het verminderen van economische belemmeringen voor 
apparatuur en behandeling, inclusief het aanpakken van factoren in de 
toeleveringsketen, versterking van de eerstelijnszorg, en het aannemen van een 
alomvattende, intersectorale aanpak op meerdere niveaus voor paraatheids- en 
responsactiviteiten. 

(5) Ongunstige krachten dagen de inspanningen uit om een einde te maken aan de 
bedreiging voor de volksgezondheid door COVID-19. Ga soevereine staatsactoren tegen 
die openlijk vijandig staan tegenover wetenschap en volksgezondheid en andere 
entiteiten met gevestigde belangen die valse informatie verspreiden. 
Volksgezondheidsautoriteiten moeten vertrouwen opbouwen in empirisch onderbouwde 
communicatie en samenwerken met degenen die toezicht houden op en 
verantwoordelijk zijn voor de verspreiders van valse informatie. 

(6) Niemand van ons is veilig totdat iedereen veilig is. Pandemische ongelijkheid moet 
stoppen. Dit omvat het rekening houden met reeds bestaande sociale determinanten 
van gezondheid, het aanpakken van toegang tot betaalbare vaccins, tests, andere 
benodigdheden en behandelingen, en speciale aandacht voor de behoeften van 
kwetsbare groepen (zoals ouderen en immuun gecompromitteerde individuen, kinderen 
en gezondheidswerkers). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Uitgebreide gegevens Afb. 1 | Bovenste helft van de rangschikking van de aanbevelingen in elk domein. 
In de derde en laatste ronde van het Delphi-proces werd panelleden gevraagd om de aanbevelingen 
per domein (n = 6) te rangschikken op basis van belangrijkheid. Deze figuur toont de bovenste helft van 
de aanbevelingen voor elk van de zes domeinen (communicatie; gezondheidsstelsels; vaccinatie; 
preventie; behandeling en zorg; en ongelijkheden). 

 

 
In het hele onderzoek bleken slechts zes aanbevelingen 5% of meer onenigheid (gecombineerd 
"enigszins oneens/oneens") onder de 386 panelleden. Gebieden van onenigheid omvatten over het 
algemeen sociaal-politieke en sociaal-culturele overwegingen die van land tot land verschillen, 
geopolitieke zorgen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheidsrichtlijnen en verschillende 
medische standpunten. 
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Methoden 

 
Voorbeeld van Delphi expert panellid 

We gebruikten een iteratieve steekproefaanpak om een groot panel voor dit Delphi-onderzoek te genereren (Fig. 1). 
De vier covoorzitters (J.V.L., A.B., A.K. en A.E.-M.) identificeerden een kerngroep van 40 academische, gezondheids-, 
NGO-, overheid- en beleidsdeskundigen uit 25 landen en gebieden. Selectie door de covoorzitters was voornamelijk 

gebaseerd op publicatiegegevens en betrokkenheid bij COVID-19-kwesties en online biografie n. Negenentwintig 
van deze experts waren goed bekend bij de voorzitters, terwijl zeven door middel van sneeuwbalsteekproeven 
werden gesuggereerd om te resulteren in geografische en gendergelijkheid in de kerngroep van 40. Verder werd er 
een gezamenlijke inspanning geleverd voor multidisciplinaire vertegenwoordiging in de kerngroep, waaronder 
medische wetenschappen (zoals infectieziekten, volksgezondheid en vaccinologie), techniek en sociale 
wetenschappen (zoals beleid, recht en ethiek). De kerngroep stelde extra experts voor om een wereldwijd panel van 
ongeveer 400 experts samen te stellen. De leidende leerstoel (J.V.L.) en methodoloog (D.R.) leidden deze kerngroep 
bij de uitvoering van het project. Sneeuwbalsteekproeven werden vervolgens gebruikt toen leden van de kerngroep 
personen met expertise op het gebied van COVID-19 uit hun professionele netwerken identificeerden om een 

eerste lijst van potenti le Delphi-panelleden te genereren met als doel een brede vertegenwoordiging. Bij het 

voorstellen van deskundigen concentreerden de covoorzitters zich op het identificeren van ten minste n 

vertegenwoordiger uit ten minste 100 landen. E n covoorzitter (J.V.L.) nam de verantwoordelijkheid voor het 
beoordelen van de suggesties, met ondersteuning van een onderzoeksassistent die recente publicaties deelde en 
een professionele biografie voor elke voorgestelde co-auteur. Veel eerste suggesties waren van vooraanstaande 
experts met wie de covoorzitters eerder hadden samengewerkt. 
De kerngroep bekeek vervolgens de panellijst voor ondervertegenwoordigde landen en zoekopdrachten in 
PubMed/Medline werden uitgevoerd met de zoekterm 'COVID-19' in combinatie met de namen van 
ondervertegenwoordigde landen om auteurs van COVID-19-onderzoeken met primaire gegevensverzameling in 
deze landen. Auteurs van relevante studies werden uitgenodigd om deel te nemen aan het Delphi-panel om de 
geografische diversiteit verder te vergroten en panelleden op te nemen buiten de netwerken van de 
kernteamleden. Alle paneldeelnemers werden zorgvuldig doorgelicht; de meeste hadden gepubliceerd in een of 
meer relevante velden. 
Om de expertise van het panel verder te valideren, werd het onderzoek beschreven aan de genodigden (n = 696) 

met de volgende instructies: Als u uw professionele opleiding en expertise van toepassing acht op het onderwerp 

van dit wereldwijde consensusverklaringsproject, aanmoedigen om deel te nemen aan het panel.  Ge nformeerde 
toestemming werd verkregen voor elk panellid na uitleg van het doel van het onderzoek en hun verwachte 
bijdragen, inclusief beoordeling en goedkeuring van het ingediende manuscript, door deelname aan de ronde 1 (R1) 

enqu te. Ons doel was dat uitgenodigde deelnemers expliciet nagingen of ze over het vereiste expertiseniveau 
beschikten voordat ze toetreden tot het Delphi-panel. We hebben geen specifieke informatie over de basis van de 
niet-deelname van genodigden, maar verwachten dat deze instructies een aanzienlijk deel van de niet-
respondenten in staat hebben gesteld om zichzelf uit het onderzoek te selecteren. We weten dat 84 genodigden 

aan de R1-enqu te zijn begonnen, maar deze niet hebben ingevuld; dus, als we aannemen dat ze zichzelf wel in 
aanmerking namen om deel te nemen, maar vervolgens besloten om dit niet te doen, zou dat resulteren in een 
geschatte respons van 82,1% (386 van de 470). Het resulterende panel van deskundigen is divers in termen van 
demografische, disciplinaire en geografische kenmerken (tabel 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delphi-instructiedomeinen 

De kerngroep beoordeelde de gepubliceerde literatuur die tot januari 2022 beschikbaar was om de eerste verklaringen 

voor de eerste Delphi-enqu teronde op te stellen, gegroepeerd in de volgende domeinen: (1) communicatie; (2) 

gezondheidsstelsels; (3) vaccinatie; (4) preventie; (5) behandeling en verzorging; en (6) pandemische ongelijkheid. Er is 

geen formele systematische review met strikte criteria voor bewijsniveaus uitgevoerd vanwege de enorme hoeveelheid 

aan COVID-19-gerelateerde gepubliceerde onderzoeken en de frequentie waarmee ze werden en nog steeds worden 

gepubliceerd. Alle auteurs en panelleden werden echter uitgenodigd om relevante artikelen voor te stellen, die werden 

beoordeeld door de leden van de kerngroep op basis van tijdschriftrangschikkingen, papieren citaten en andere 

statistieken. In R1 beschouwden panelleden concept-consensusverklaringen op basis van de literatuur voordat ze naar de 

volgende stap van aanbevelingen gingen in ronde twee (R2), die voortkwamen uit de feedback van de panelleden op de 

verklaringen en nieuwe onderzoeksresultaten in de loop van de gegevens ophaling van 18 februari 2022 tot 28 april 2022. 

 

Gegevensverzameling Delphi-methode 

De onderzoeksopzet bestond uit digitale gegevensverzameling: twee enquêterondes (R1 en R2) van conceptverklaringen; een 

online consensusbijeenkomst van de kerngroep (16 maart 2022) om belangrijke kwesties te bespreken; één ronde 

conceptaanbevelingen (in R2); en, een laatste, derde onderzoeksronde (R3) van de consensusverklaringen en aanbevelingen 

(Fig. 1). De kerngroep besloot a priori om een minimumgrens van een supermeerderheid (dat wil zeggen ≥67% gecombineerde 

overeenstemming) te gebruiken voor consensus. Deze strengere afsluiting (ten opzichte van een gewone meerderheid van meer 

dan 50%) werd noodzakelijk geacht gezien het doel van het project om wereldwijd beleid en programmatische acties te 

ondersteunen om de COVID-19 volksgezondheidscrisis aan te pakken. We gebruikten het QualtricsXM-platform om de enquêtes 

te ontwikkelen en te verspreiden (ronde duur varieerde van 1,5 tot 3 weken) met vierpunts Likert-type categorieën voor het 

meten van de mate van overeenstemming met de uitspraken en aanbevelingen (dat wil zeggen, eens, enigszins mee eens, 

enigszins oneens, oneens); een vijfde 'niet gekwalificeerd om te reageren'-optie werd geboden gezien het scala aan COVID-19-

expertise van het panel. Panelleden konden commentaar geven en wijzigingen voorstellen voor individuele verklaringen en 

aanbevelingen in tekstvakken, die volgden op elk van de verklaringen en aanbevelingen. Alle rondes maakten algemene 

opmerkingen aan het einde van de enquête mogelijk, en de onderzoekers beoordeelden 1.409, 755 en 188 opmerkingen die 

verband hielden met de uitspraken in respectievelijk R1, R2 en R3, en 1025 en 2156 opmerkingen die verband hielden met de 

aanbevelingen in R2 en R3 , respectievelijk. Samenvattingen van wijzigingen op basis van input van panelleden uit een vorige 

ronde waren beschikbaar in tekstvakken naast elke stelling en aanbeveling in de volgende ronde. Evenzo werd tijdens elke 

ronde de definitie voor "Beëindiging van COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid, zoals blijkt uit de hervatting van 

sociale, culturele, religieuze, politieke, gezondheids-, economische en educatieve activiteiten in de context van elk land" 

gepresenteerd, zodat panelleden kon reageren op verklaringen op basis van een gedeeld begrip van hoe de uitdrukking "het 

beëindigen van COVID-19 als een bedreiging voor de volksgezondheid" werd gedefinieerd voor het doel van dit onderzoek. In 

R3 rangschikten panelleden ook de bovenste helft van de aanbevelingen binnen elk van de zes domeinen, die automatisch 

werden gerandomiseerd om vooringenomenheid in de volgorde te verminderen. Met behulp van Microsoft Excel (v.16) werden 

scores berekend en genormaliseerd met behulp van het Dowdall-systeem om rankings tussen domeinen te vergelijken door 

rekening te houden met wegingsbias als gevolg van verschillen in het totale aantal aanbevelingen in elk domein137,138. 

Een belangrijk onderdeel van het gegevensverzamelingsproces is de discussie tussen de leden van de kerngroep over kwesties 

die naar voren komen uit de vroege enquêterondes en hoe dergelijke feedback het beste kan worden opgenomen in volgende 

rondes. Gezien de geografische spreiding van panelleden en COVID-19-gerelateerde reis- en gezondheidsproblemen, hebben 

we de kerngroep virtueel bijeengeroepen voor diepgaand, realtime overleg. Deze webgebaseerde benadering verschilt van een 

persoonlijke bespreking van gecompliceerde of controversiële kwesties; panelleden hadden echter meerdere mogelijkheden 

om open commentaar te geven bij afwezigheid van dominante stemmen die de uitdrukking van minderheidsstandpunten 

tijdens persoonlijke bijeenkomsten kunnen belemmeren. De combinatie van realtime feedback (van kerngroepleden) en 

schriftelijke feedback (van het hele panel) resulteerde dus waarschijnlijk in meer uitgebreide bijdragen in het algemeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delphi-gegevensanalyse 

Gegevensanalyse weerspiegelde de meervoudige methode van Delphi-onderzoeken en werd geleid door een analytisch team 

van leden van de kerngroep, de onderzoeksmethodoloog en onderzoeksassistenten. In de drie ronden hebben we de 

frequenties van alle uitspraken en aanbevelingen uitgevoerd (aanvullende discussie 2); het aandeel dat 'niet gekwalificeerd 

om te reageren' heeft geselecteerd, wordt gerapporteerd in de gegevenstabellen, maar verwijderd uit de noemer om de 

mate van overeenstemming/onenigheid uit de relevante steekproef te berekenen. Het team analyseerde vervolgens de 

uitgebreide kwalitatieve gegevens (dat wil zeggen, open tekstvakopmerkingen). Specifiek werden opmerkingen eerst 

individueel beoordeeld door ten minste drie leden van de kerngroep (J.V.L., co-voorzitter; D.R., methodoloog; en C.J.K.) en 

een extra co-auteur (T.M.W.). Voor elke dataverzamelingsronde werden vervolgens opmerkingen besproken in online 

reviewbijeenkomsten, met minimaal drie kerngroepleden en een extra co-auteur. Na beoordeling en discussie werden 

suggesties voor opmerkingen opgenomen in de revisies van verklaringen en aanbevelingen voor volgende rondes. Een 

supermeerderheid van de leden van de kerngroep (28 van de 40; 70%) nam deel aan de online consensusvergadering, 

waardoor diepgaande breakout-groepsdiscussies mogelijk werden over opvallende kwesties uit R1 en R2 die R3-revisies 

informeerden (aanvullende discussie 3). Kwantitatieve analyse van de uiteindelijke R3-resultaten omvatte het toekennen van 

een cijfer aan elke stelling en aanbeveling om de mate van gecombineerde overeenstemming aan te geven (mee eens + 

enigszins mee eens), met behulp van een systeem dat is gebruikt in andere Delphi-onderzoeken139 141 waarin 'U' staat voor 

unaniem (eens + enigszins mee eens). 100%) akkoord; 'A' staat voor 90%-99% overeenkomst; 'B' staat voor 78%-89% 

overeenkomst; en 'C' staat voor 67% -77% overeenstemming. Hoewel alle uitspraken en aanbevelingen het standaard 

supermeerderheidsminimum van 67% gecombineerde overeenstemming voor consensus overschreden, benadrukten we 

die met <67% alleen voor 'mee eens' voor verdere analyse. Verklaringen en aanbevelingen werden geanalyseerd met behulp 

van Fisher's exact-tests in Stata (v.16) om verschillen in overeenstemming te beoordelen aan de hand van de volgende 

kenmerken van het panel: inkomensniveau (hoog inkomen versus laag- en middeninkomen) voor geboorteland en land waar 

momenteel werken, primaire sector van werkgelegenheid en primaire sector van werkgelegenheid (aanvullende discussie 2). 

Het gebruik van de termen gecombineerde overeenstemming en gecombineerde onenigheid worden in de resultaten 

gepresenteerd. 

 

Rapportageoverzicht 

Meer informatie over onderzoeksopzet is beschikbaar in de Nature Portfolio Reporting Summary die aan dit artikel is 
gekoppeld. 

 

Beschikbaarheid van data 

Aanvullende gegevens worden op verzoek van de corresponderende auteur gedeeld voor redelijk gebruik. 
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