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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 22, 19 juni 2020  
 
Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van 
de GGD.  
 
Voor u ligt de bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus (COVID-19). Met deze nieuwsbrief houden wij u 
wekelijks op de hoogte van de landelijke en regionale aanpak van het coronavirus. Deze nieuwsbrief 
wordt ontwikkeld door GGD Zaanstreek-Waterland en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. U kunt 
deze nieuwsbrief ook gebruiken om uw gemeenteraad te informeren. Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar IM@vrzw.nl 
 

Continuïteit en schaarste 
 

In totaal 946 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 18 juni per 
gemeente: 

 

mailto:IM@vrzw.nl
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Nu sinds 1 juni iedereen in Nederland met milde 
klachten passend bij corona zich kan laten testen, is de verwachting dat de cijfers de komende tijd een steeds 
beter beeld geven van het daadwerkelijk aantal besmettingen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen 
zou mogen verwachten. 
Inmiddels is een sterke afname te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-klachten. 
Die terugloop is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 
Testen en bron- en contactonderzoek 
Aantal testen en positieve uitslagen in de regio 
In de week van vrijdag 12 t/m donderdag 18 juni zijn 880 mensen getest in de teststraat of middels een thuistest. 
In onderstaande overzicht staat het totaal aantal afgenomen testen en positieve uitslagen sinds 1 juni. In de 
testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd kan worden aan het totaal 
aantal geteste personen. 
 

Testen GGD Zaanstreek Waterland 1 t/m 18 juni 

Aantal afgenomen testen teststraat Purmerend 2274 

Aantal thuistesten  11 

Aantal positieve uitslagen 36 
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Aantal testen en positieve uitslagen landelijk 
Tussen 1 juni en 15 juni zijn landelijk ruim 113.800 testen afgenomen bij de GGD testlocaties. Van ruim 103.400 
van deze testen zijn de uitslagen bekend, 1,7% van de geteste personen was positief. Dat meldt het RIVM. 
Onder zorgmedewerkers is het percentage positief getest 1,2% van ruim 5.700 testen die sinds 1 juni in de 
teststraten zijn afgenomen.  
 
Het percentage positieve testen is het hoogst bij mensen die bij klachten getest worden in het kader van bron- 
en contactonderzoek, namelijk 15,8% van ruim 1.700 testen. Dit zijn mensen die in contact zijn geweest met een 
bevestigde COVID-19 patiënt.  Er worden door het bron- en contactonderzoek dus meer besmette personen 
opgespoord. 
 
Bij kinderen tot 18 jaar die niet in het kader van bron- en contactonderzoek getest zijn was het percentage 
positieve testen voor het coronavirus 0,5% van de ruim 3.500 afgenomen testen bij kinderen geboren in of na 
2014 (0 tot 5-6 jaar oud). Bij kinderen geboren tussen 2008 en 2013 (5-6 tot 11-12 jaar) was 0,5% van ruim 
2.500 testen positief. Van de ruim 2.000 testen bij kinderen geboren tussen 2002 en 2008 (11-12 tot 17-18 jaar 
oud) was 1,8% positief. Deze resultaten komen overeen met het beeld uit andere gegevensbronnen, dat bij 
kinderen het risico op COVID-19 oploopt met de leeftijd. 
 
Uitslagen 
In de afgelopen twee weken heeft de grote meerderheid van de geteste mensen hun negatieve testuitslag 
binnen maximaal 48 uur na de testafname via het landelijk callcenter ontvangen. Een klein deel van de geteste 
mensen niet binnen 48 uur is bereikt. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, waaronder: onjuiste of ontbrekende 
telefoonnummers, onbereikbare geteste personen en het ontbreken of te laat binnenkomen van 
laboratoriumuitslagen. Momenteel wordt hard gewerkt aan passende oplossingen voor elk van deze problemen. 
Onbereikbare geteste personen krijgen van GGD GHOR Nederland een brief met de testuitslag.  
 
 
Tweede teststraat Zaanstad 
De GGD bereidt momenteel de inrichting van een tweede teststraat voor, naast de al bestaande teststraat in 
Purmerend. Deze teststraat zal in Zaanstad gerealiseerd worden. Aanvankelijk zou deze teststraat pas aan het 
einde van de zomer gereed moeten zijn, maar er wordt nu gekoerst op begin juli. De GGD heeft reacties 
ontvangen dat de reistijd vanuit de Zaanstreek naar Purmerend voor de teststraat tot praktische barrières leidt. 
Met het versneld inrichten van een testfaciliteit in de Zaanstreek ondervangt de GGD deze barrières en komt ook 
hier een zo laagdrempelig mogelijke testfaciliteit beschikbaar.  
 
Adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast 
Na afstemming met het Outbreak Management Team heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met 
neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het 
kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of als zij 
een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in 
groep 1 of 2 van de basisschool zitten geldt hetzelfde, zij mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school.  

 
Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden en worden nu vaak geweerd omdat 
neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een snotneus vaak 
veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen over het algemeen milde 
klachten bij een COVID-19 infectie en lijken dan ook beperkt bij te dragen aan de overdracht van het 
virus. Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment de aanwezigheid van COVID-19 in Nederland 
beperkt is. Belangrijk blijft dat kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een 
groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.  
 
 

https://www.rivm.nl/nieuws/resultaten-uit-ggd-teststraten
https://lci.rivm.nl/nieuws/adviezen-voor-wering-van-kinderen-met-neusverkoudheid-aangepast-voor-kindercentra-en-groep-1
https://lci.rivm.nl/nieuws/adviezen-voor-wering-van-kinderen-met-neusverkoudheid-aangepast-voor-kindercentra-en-groep-1
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Status gefaseerde versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen  
Sinds 25 mei vindt er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor 
verpleeghuizen plaats. De versoepeling in 4 fases en staat beschreven in de handreiking van V&VN. Fase 1 
ging 25 mei van start en houdt in dat er in deze verpleeghuizen één vaste bezoeker per bewoner toegelaten 
wordt.  In onze regio zijn er op dit moment 22 verpleeghuizen die zich in deze fase bevinden. Sinds 15 juni is het 
mogelijk fase 2 in te gaan. Fase 2 houdt in dat er meerdere vaste bezoekers per bewoner zijn aangewezen. Het 
aantal vaste bezoekers is aan de organisatie. Per bezoekmoment mogen 1-2 vaste bezoekers tegelijk een 
bezoek brengen aan een bewoner van en verpleeghuis. In onze regio zijn per aanstaande maandag 22 juni 5 
verpleeghuizen open voor bezoek volgens fase 2. Er bevindt zich in onze regio inmiddels ook 1 verpleeghuis in 
fase 3: de bewoners mogen in overleg met de zorgorganisatie zelf beslissen wie er op bezoek komt. Daarbij is er 
ook ruimte om afspraken te maken over het aantal bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens een 
bezoekmoment. 
 
Nivel publiceert de coronacijfers week 23  
Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat het aantal patiënten met COVID-19 dat gezien wordt 
door huisartsen vrij stabiel is. Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het virus, een 
proces dat vanaf week 20 (11 mei) stapsgewijs is ingezet, ziet Nivel geen stijging in het aantal huisartscontacten 
vanwege COVID-19.  
 
Derde ronde gedragsonderzoek: grote bereidheid tot thuisisolatie bij positieve COVID-19 test 
Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan 
in de beginfase van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het derde gedragsonderzoek van het RIVM en de 
GGD’en. Ook laat dit onderzoek zien dat veel mensen met verkoudheidsklachten aangeven dat ze niet binnen 
blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote 
bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan.  
De meting is gedaan onder 64.000 mensen in de week van 27 mei t/m 1 juni. De inzichten helpen de overheid 
om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.  

 
 

 
Bestuur en beleid 
 
Eenheidsbrede afstemming evenementen 2020 
In aanloop naar het landelijke toetsingskader evenementen in de coronasamenleving, stemmen we 
interregionaal multidisciplinair de evenementen van 2020 af. Een notitie “Eenheidsbrede afstemming 
evenementen 2020” staat 24 juni geagendeerd bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie. Deze notitie bevat 
een advies over de vorm van en de te nemen maatregelen en voorwaarden rond evenementen om het 
verspreiden van het coronavirus te voorkomen. 
 
Gezondheidsrisico’s arbeidsmigranten 
De Veiligheidsregio maakt een plan van aanpak voor het beperken van gezondheidsrisico's rond COVID-19 bij 
arbeidsmigranten. Een multidisciplinaire werkgroep ondersteunt haar daarbij. Deze werkgroep komt maandag  
22 juni voor het eerst bij elkaar. Het plan van aanpak staat voor 2 juli op de agenda van het RBT ter 
besluitvorming. 
 
 
 

 

 
 

https://www.venvn.nl/media/zqhlaja0/actiz171_handleiding_bezoekregeling_verpleeghuizen_7.pdf
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/coronacijfers-week-23-stabiel-beeld-van-covid-19-de-huisartsenpraktijken
https://www.rivm.nl/nieuws/grote-bereidheid-tot-thuisisolatie-bij-positieve-covid-19-test
https://www.rivm.nl/nieuws/grote-bereidheid-tot-thuisisolatie-bij-positieve-covid-19-test
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Samenleving en veerkracht 
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 8 juni tot maandag 15 juni 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 0 

Handhaving BOA’s 0 

N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk 
aantallen. 
 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u op deze wijze regelmatig op de 
hoogte van de stand van zaken rond de aangepaste maatregelen en de regionale noodverordening.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Raasing      mr. F.H.J. Strijthagen 
Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 


