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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 30, 25 september 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 
 

Bestuur en beleid 
 
Waakzaamheid voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Sinds zondag 20 september 18.00 uur geldt voor zes veiligheidsregio’s in Nederland aanvullende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het 
Outbreak Management Team en zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze 6 regio’s neemt het 
aantal besmettingen momenteel het hardst toe. Voor de randstand regio’s wordt momenteel bekeken of er 
aanscherping van de maatregelen nodig is. 
 
Ook in de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Groningen, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Brabant-
Noord, Brabant-Zuidoost, Flevoland en Zuid-Holland-Zuid loopt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en 
IC-opnames snel op. Over deze zorgelijke ontwikkeling hebben de voorzitters van de betreffende 
veiligheidregio’s deze week meermalen contact gehad met minister Grapperhaus. Op basis van de oplopende 
cijfers is het noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden getroffen om het aantal besmettingen terug te 
dringen. Op zondagavond 27 september 18.00 uur wordt daarom voor de betreffende veiligheidsregio’s het 
risiconiveau verhoogd van “waakzaam” naar “zorgelijk”.  
 
De aanvullende maatregelen betekenen onder andere dat voor Zaanstreek-Waterland op zondagavond 27 
september vanaf 18:00 uur, een nieuwe noodverordening van kracht wordt. De wijzigingen betreffen de 
aanwijzingen van het Rijk. Deze leggen nadere beperkingen aan groepsgroottes bij samenkomsten (maximaal 
50), een meldplicht voor gezelschappen vanaf 50 personen en nadere regels voor de horeca ten aanzien van 
sluitingstijden en het uitzetten van muziek. Zoals de minister president Rutte heeft aangeven in de 
persconferentie van vrijdag 25 september, zal goed gemonitord worden of de maatregelen en aanvullende 
regionale aanpak voldoende effect hebben. Indien dat niet zo is, wordt een verdere opschaling naar het 
risiconiveau “ernstig” niet uitgesloten. Meer informatie vindt u op www.vrzw.nl/corona.  
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In het RBT op 24 september is een besluit genomen over een aanvullende regionale aanpak voor het 
terugdringen van het virus. Het algemene doel is in te zetten op bewustwording en een hernieuwd 
urgentiegevoel. De belangrijkste elementen van de aanpak zijn: 

• Het opnieuw stimuleren van zelfregulering bij supermarkten, bouwmarkten, grote winkels en tuincentra.  

• Burgemeesters, wethouders of andere passende boegbeelden zoeken de verbinding met netwerken 
(incl. geloofsgemeenschappen) en sleutelfiguren uit de samenleving (doelgroep- en gebiedsgericht) over 
de coronamaatregelen en de naleving hiervan. 

• Onderzoeken en stimuleren van de mogelijkheden om kwetsbare groepen veilig bibliotheken, winkels, 
zwembaden, musea, etc. te kunnen laten bezoeken. 

• Doelgroepgerichte communicatie, aanvullend op de landelijke communicatie, o.a. gericht op jongeren en 
thuissituaties. 

• Bestuurlijk en ambtelijk in gesprek gaan met vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, werkgevers 
en onderwijsinstellingen over hun knelpunten en behoefte.  

 
Frequentie overleggen en bestuurlijke nieuwsbrief 
Gelet op het toenemend aantal besmettingen en de extra knelpunten die dit voor de regio meebrengt, is 
besloten dat het ROT de komende periode weer twee keer per week vergadert (in plaats van één keer), te weten 
op maandag en woensdag. Het RBT heeft besloten voorlopig weer wekelijks op donderdagmiddag bijeen te 
komen. De komende tijd verschijnt de bestuurlijke nieuwsbrief iedere week. 
 
 

Continuïteit en schaarste 
 
In totaal 1866 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 24 september per 
gemeente:  
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het aantal besmettingen ligt in werkelijkheid hoger. 
Doordat de vraag naar testen op dit moment hoger ligt dan de toegelaten testcapaciteit, is de verwachting dat 
het aantal vastgestelde besmettingen en het werkelijk aantal besmettingen steeds verder uiteen lopen. 
 
Achtergronden besmettingen 
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland, werd de afgelopen dagen ruim overschreden. Deze waarde 
fluctueert dagelijks. Belangrijker is om te kijken waar en bij wie besmettingen plaatsvinden. Tijdens het bron- en 
contactonderzoek wordt zo goed mogelijk nagevraagd waar de persoon is geweest en met wie hij in contact is 
geweest. In de week van 16 tot 22 september gaf 31,7% van de besmette personen een setting op waarin de 
besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. In 54,9% werd de thuissituatie genoemd als mogelijke 
besmettingslocatie. Gevolgd door 18% in werksituaties.   
 
Van het totaal aantal COVID-19 besmettingen gaf 9,4% aan werkzaam te zijn als gezondheidsmedewerker, 
gevolgd door 3% in het onderwijs en 3% in contactberoepen. Van 22% is het beroep onbekend.  
 
De leeftijdsverdeling over de periode van 15 tot 22 september in % van het totaal aantal gemelde besmettingen 
in de regio: 
 

Leeftijd
 
  
 

% besmettingen 

0-19   8,9% 

20-29 28,5% 

30-39   11,5% 

40-49   17,4% 

50-59 22,9% 

60+   10,3% 

 
 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR11/positief-geteste-mensen
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Testen en bron- en contactonderzoek 
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de 
afgelopen 2 weken. Ook vindt u hier het aantal positieve uitslagen sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 
48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen. 
 

Testen uitgevoerd door de GGD 17-09-2020 
t/m 

23-09-2020 

Totaal vanaf  
01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  1973 13927 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1960 15786 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3710 

Aantal Prioriteit bemonstering (sinds maandag 22/9 91 155 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  3998 33578 

Totaal aantal thuistesten 12 181 

Aantal positieve uitslagen   465 

 
De totale testcapaciteit ligt nog altijd gemiddeld op 575 per dag. De GGD is in staat om deze capaciteit verder uit 
te breiden. De capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is echter nog altijd beperkt, waardoor 
de GGD-en op verzoek van het ministerie van VWS het aantal testen niet verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de 
GGD inwoners van de regio niet altijd binnen 24 uur kan testen. Het percentage positieve uitslagen lag in de 
laatste week tussen 4 en 5 %. 
 
Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij 
worden in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. In onze regio kunnen zij deze 
week testen tussen 08.00 en 09.00 uur om te garanderen dat in de avond de uitslag volgt. Vanaf aankomend 
weekend werken we met een ander laboratorium voor het verwerken van de voorrangstesten voor onze GGD. 
Dit laboratorium is beter ingericht op het met spoed behandelen van de voorrangstesten. Dit maakt het mogelijk 
voor zorg- en onderwijspersoneel om zich tussen 09.00 en 11.00 uur in de ochtend met voorrang te laten testen 
en dezelfde avond nog de uitslag te ontvangen.  
 
GGD voert tijdelijk risicogestuurd bron- en contactonderzoek uit 
Het besmettingspercentage in regio Zaanstreek-Waterland overstijgt de capaciteit die de GGD heeft voor het 
uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO). Primair lost de GGD capaciteitsproblemen op door interne 
opschaling en met landelijke ondersteuning. Dit is echter op dit moment niet toereikend. Om de snelheid te 
houden in het uitvoeren van BCO is GGD Zaanstreek-Waterland daarom sinds vrijdag 18 september 
overgegaan op ‘risicogestuurd bron- en contactonderzoek’.  
 
De GGD voert nog steeds bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek uit. Met het verschil dat we 
de besmette mensen bij wie wordt ingeschat dat dat kan, vragen om zelf hun contacten te informeren. De GGD 
helpt de besmette persoon hierbij met schriftelijk materiaal. En contacten kunnen voor meer informatie of uitleg 
altijd de GGD bellen. Schat de GGD in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) 
met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker zelf deze 
contacten. Op deze wijze worden alle mensen die een risico (kunnen) vormen in de verspreiding van het virus zo 
snel mogelijk bereikt en worden risicovolle clusters snel gedetecteerd.  
 
Deze professionele prioritering past binnen de richtlijn bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM. 
Wanneer vastgesteld is dat landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is ter ondersteuning in het BCO, neemt 
de directeur Publieke Gezondheid een besluit dat risicogestuurd BCO wordt toegepast. De directeur Publieke 
Gezondheid heeft op 18 september de voorzitter van de Veiligheidsregio over dit besluit geïnformeerd. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/09/18/vanaf-21-september-met-voorrang-testen-mogelijk-voor-zorg-en-onderwijspersoneel


   
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand van zaken zoekgeraakte testbuisjes 
De 132 testbuisjes van mensen die zich donderdag 3 september lieten testen in Purmerend zijn niet 
teruggevonden. Direct nadat bekend werd dat de testbuisjes zoek waren, is de GGD een onderzoek gestart. 
Zorgvuldigheid in het onderzoek is van het grootste belang. Zo zorgt de GGD ervoor dat alle mogelijkheden die 
zouden hebben kunnen leiden tot de vermissing op een goede manier onderzocht worden. In de week na de 
vaststelling van de vermissing is de testlocatie in Purmerend verhuisd. De testlocatie waar de vermiste testen 
zijn afgenomen, is dus volledig ontmanteld. De GGD heeft dan ook kunnen vaststellen dat de testbuisjes zich 
daar niet nog ergens bevonden. Ook is met alle functionarissen gesproken in de keten van testen, vervoeren en 
analyseren van de testen. In de loop van volgende week volgt het onderzoeksrapport. 
 
Ontwikkeling nieuwe BCO ondersteunende app 
De GGD’en werken, met hulp van VWS en RIVM, aan een nieuwe app die het bron- en contactonderzoek (BCO) 
ondersteunt. De app is bedoeld voor mensen die een coronatest aanvragen. De gebruiker van de app kan de 
contacten alvast registreren en bij een positieve uitslag delen met de GGD. Het doel van deze app is het 
ondersteunen van het bron- en contactonderzoek van de GGD om zo COVID-19 maximaal te kunnen 
controleren. Het verkort de tijd per BCO en versnelt het BCO-proces doordat de patiënt vooraf zijn contacten al 
heeft verzameld en gedeeld met de GGD. De app zal dus zorgen voor een verlichting van de administratieve last 
bij de GGD´en. Een eerste versie van de app zal medio oktober beschikbaar zijn.   
 
Update jongeren campagne Rijksoverheid  
In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft de Rijksoverheid het concept van de Amsterdamse 
jongerencampagne doorvertaald naar een landelijke campagne voor de doelgroep 18-34 jaar. Gemeente 
Amsterdam heeft eind augustus de jongerencampagne ‘Daar doe ik het voor’ gelanceerd. De campagne is 
gemaakt met de jongerendoelgroep zelf: jongeren vertellen waarom het voor hen belangrijk is om de regels na 
te leven, met eigen motivaties en eigen voorbeelden. Allemaal vanuit een positief perspectief. In de loop van 
volgende week volgt de landelijke uitrol, die we ook in onze regio doorvertalen. Omdat het voor jongeren niet 
alleen belangrijk is om te weten waar zij iets voor doen, maar ook hoe zij dit moeten doen, is naast de campagne 
op verschillende jongerenplatforms de komende periode gerichte content te zien en te horen met de boodschap 
#Hoedan?  
 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u zo 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 
 
 


