[KOP] Wat doe je als een zoönose uitbreekt?
Als de nood aan de man is, kun je maar beter voorbereid zijn. Daarom liet de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) de One Health Game
ontwikkelen. Op woensdag 26 maart en 9 april jl. speelden leden van het Kennisnetwerk
Zoönosen Midden-Nederland het spel met studenten diergeneeskunde. De belangrijkste
conclusie aan het eind van het spel: voorbereiding is alles. “Laat je niet verrassen.”
De One Health Game is een realistisch, interactief spel dat deelnemers laat ervaren hoe een
zoönose tot crisis kan ontsporen als de informatieoverdracht en samenwerking niet optimaal
is. Twee teams strijden tegen elkaar. Eén team volgt de humane kant van de uitbraak en één
team de veterinaire kant. Er is geen speciale voorbereiding nodig. De teams krijgen tijdens
de spelronde uitleg en kunnen dan meteen aan de slag.
Virus
Het spel begin met signalen dat in Flevoland het West-Nijl Virus is opgedoken. Er is nog veel
onduidelijk, zowel bij het humane als bij het veterinaire team. Behandeling blijkt niet
mogelijk, alleen symptoombestrijding. Mensen overlijden. Er ontstaat grote onrust onder de
bevolking. Journalisten bellen met lastige vragen. Wat moet je doen? “We moeten een Q&A
maken”, roept het veterinaire team. “En mensen moeten bedekkende kleding dragen.” De
ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. En de chaos wordt steeds groter.
Snelkookpan
“De One Health Game is een snelkookpan. In het echt gaat het wat relaxter”, stelt Merel
Langelaar de studenten tijdens de evaluatie gerust. Als inspecteur bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) heeft zij regelmatig met uitbraken te maken. “Wel
waarheidsgetrouw: ook in het echt vergeet je snel om belangrijke mensen op de hoogte te
stellen.” Ook communicatie naar de burgers blijkt lastig. “Het is moeilijk om niet de
verkeerde dingen te zeggen, om geen paniek te zaaien”, stelde een studente vast. “Er is veel
onduidelijkheid, dus gaan mensen zelf dingen invullen. Mensen geloven de media eerder
dan hun eigen huisarts of dierenarts. Hoe los je dat op?”
Samenwerken
Bij een uitbraak is het belangrijk om te leren van anderen. “Gebruik ervaringen van uitbraken
uit andere landen. Daar liggen scenario’s klaar”, aldus Langelaar. Voorbereiding blijkt
cruciaal: “laat je niet verrassen, filter informatie en verdeel de taken.” Gevraagd naar de
samenwerking concludeerden de teams dat die wel goed was. “Hebben jullie overwogen om
één team te vormen”, vroeg een begeleider. “Zeker bij een zoönose is een disciplineoverstijgend team ideaal.”

