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Deze webinar gaat in op Singapore’s ervaringen gedurende de eerste golf van besmettingen met het 

coronavirus in het land en de uitdagingen waar het land in de tweede golf voor staat. Daarnaast 

worden er inzichten gedeeld m.b.t. het post-coronatijdperk.  

 

1. Dr. Jeremy Lim, Co-Director of Global Health, National University of Singapore, Saw Swee Hock 

School of Public Health  

Lim verwijst allereerst naar de SARS-uitbraak van 2003 en geeft aan dat Singapore hier een aantal 

bruikbare lessen uit kan trekken. Een van deze lessen was bijvoorbeeld het opzetten van speciale 

ziekenhuizen waar besmette mensen verzorgd kunnen worden. Deze ziekenhuizen blijven gewoonlijk 

leeg, maar kunnen altijd gebruikt worden omdat de medische apparatuur en benodigdheden gereed 

staan. Alhoewel het aantal besmettingen met het coronavirus in het begin niet zo hoog waren, ziet 

Lim dat op bepaalde plekken zoals kazernes en slaapzalen van arbeiders het virus steeds meer 

opduikt in de tweede golf. Dit is iets wat de overheid volgens Lim heeft onderschat.  

 

 

Maatregelen tijdens de eerste golf 

- Sluiten van scholen. 

- Verbod op bezoek van verzorgingshuizen. 

- Financiële hulp voor inwoners en bedrijven. 

- Thuiswerken. 

- Het isoleren van reizigers uit het buitenland 

 

Singapore kent al lange tijd een grote hoeveelheid buitenlandse arbeiders. Volgens Lim heeft de 

overheid tijdens de eerste golf zich vooral gericht op het veilig stellen van Singaporezen, zowel in het 

binnenland als in het buitenland. Hiermee werd er echter niet goed gelet op de situatie van 

buitenlandse arbeiders in Singapore, die gewoonlijk in grote slaapzalen verblijven met soms tot wel 

25.000 slaapplekken. De strategie hierna bestond vooral uit het traceren van besmette personen en 

deze te isoleren van de rest. Gezonde arbeiders werden overgebracht naar hotels of kazernes.  

 

 

 

 



Lessons Learned 

- Bestrijding van het coronavirus is een collectieve opgave. 

- Een gebalanceerde aanpak is nodig met gezondheidsmaatregelen en financiële hulp. 

- Het is belangrijk om een reservecapaciteit gereed te hebben.  

- Het coronavirus is een ‘nieuwe oorlog’ waar ook nieuwe oplossingen voor moeten worden 

gevonden. 

- Er moet ook aandacht worden besteed aan plekken die een mogelijke brandhaard kunnen 

zijn. 

 

 

2. Melissa Kwee, CEO, National Volunteer & Philanthropy Centre/City of Good Campaign 

Kwee beschrijft hoe in de eerste plaats het coronavirus blootlegt wat de kwetsbaarheden zijn in de 

samenleving. Het is daarom essentieel om de toekomst opnieuw voor te stellen en te bedenken hoe 

we een ‘City of Good’ kunnen bouwen. Daarnaast is dit een uitgesproken kans om een nieuwe en 

betere normaal te realiseren in het post-corona tijdperk. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar 

hoe we de kwetsbare groepen die nu beter zichtbaar zijn geworden kunnen bijstaan. Ook kan 

afgevraagd worden wie de echte ‘leiders’ zijn in de samenleving die in staat zijn om verschillende 

groepen te verbinden.   

 


