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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 26, 31 juli 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 987 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 30 juli per gemeente:  
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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. 
 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In de week van donderdag 23 t/m woensdag 29 juli zijn 2.236 mensen getest, waarvan 13 door middel van een 
thuistest. In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal. 
Ook vindt u hier het aantal 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. 
 

Aantal geteste personen 23 juli t/m 29 juli 2020 
 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  912 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1311 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  2223 

Totaal aantal thuistesten 13 

 

Aantal geteste personen vanaf 1 juni 2020   

Teststraat Purmerend  7322 

Teststraat Zaandam vanaf 6 juli  3591 

Totaal geteste personen in teststraten  10913 

Thuistesten  52 

Aantal positieve uitslagen  79 
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Aantal afgenomen testen blijft toenemen 
Ook in de afgelopen week zette de stijging van het aantal afgenomen testen zich verder voort. De GGD nam 
dagelijks tussen 300 en 350 testen af. Waar we in het weekend eerder een fors lager aantal testen afnamen, is 
dat aantal nu vergelijkbaar met doordeweekse dagen. Het aantal positieve uitslagen ligt rond de 1%. Dit blijft dus 
relatief laag. In absolute aantallen betekent dit wel een toename van het aantal positieve uitslagen en daardoor 
vindt er nu ook meer bron- en contactonderzoek plaats. 
 
De GGD heeft tot nu toe nog voldoende personeel om aan de ambities te voldoen om binnen 24 uur na een 
telefoontje te kunnen testen. Wel is de GGD op dit moment bezig met werven van medewerkers voor de 
teststraten. Dit is noodzakelijk om aan de steeds toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. 
 
Technische storing zorgde voor vertraging bij doorgeven van negatieve testuitslag  
Door een technische storing in het systeem van het landelijk coronatest afsprakennummer is de afgelopen week 
een deel van de negatieve testuitslagen (geteste persoon heeft geen corona-besmetting) met vertraging 
doorgebeld. Ook in onze regio kregen we meldingen dat mensen niet binnen 48 uur de uitslag ontvingen. De 
storing heeft geen invloed gehad op de snelheid waarmee de positieve testuitslagen (geteste persoon is besmet 
met het coronavirus) gedeeld zijn. De oorzaak van de storing wordt onderzocht om te zorgen voor een 
structurele oplossing.  
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over testen en BCO  
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht onze GGD aanstaande op dinsdag 21 juli als onderdeel van 
een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de teststraten en het bron- en contactonderzoek. Op één punt na 
scoort onze GGD goed op alle elementen van het toetsingskader. Het punt van kritiek betrof het hygiëneprotocol 
in de teststraat. De inspecteurs vonden het desinfecteren van de handschoenen door medewerkers van de 
teststraat geen goede werkwijze. Ze hebben verzocht na elke test nieuwe handschoenen te gebruiken. Ook de 
pasvorm van de schorten moet beter. De GGD heeft haar protocol direct aangepast en de medewerkers hierop 
geïnstrueerd. De inspecteurs gaven in hun mondelinge terugkoppeling complimenten voor het enthousiasme en 
de bevlogenheid van de medewerkers en waren onder de indruk van de teamgeest en het functioneren als 
team.  
 
Coronatest website voor het maken van afspraken vanaf 12 augustus 
Vanaf woensdag 12 augustus is een coronatest website beschikbaar voor het online maken van een afspraak in 
het Nederlands en Engels. Via deze coronatest website kan een inwoner van Nederland een coronatest 
aanvragen en inplannen. Het ontvangen van de negatieve uitslag verloopt via het landelijke callcenter, tenzij 
iemand heeft aangegeven deze via de coronatest website te willen inzien. Positieve uitslagen worden niet 
zichtbaar op de coronatest website. Deze worden zoals gebruikelijk via de GGD’en meegedeeld in het kader van 
het bron- en contactonderzoek. 
 
Landelijk beeld van VWS rond de laatste cijfers, het testen, BCO en de aanpak van de GGD’en 
Minister De Jonge schetst in een brief aan de Tweede Kamer de ontwikkelingen rondom COVID-19; de laatste 
cijfers, het testen, bron- en contactonderzoek en de aanpak van de GGD’en. De minister maakt in augustus 
aanvullende afspraken met de GGD’en om de bereikbaarheid van testlocaties te vergroten, en te zorgen dat er 
meer verschillende soorten testafnamelocaties komen. 
 
A-symptomatisch testen 
Het RIVM doet momenteel een onderzoek naar het testen van mensen zonder klachten; het a-symptomatisch 
testen;. De uitkomst van dit onderzoek is belangrijk voor de nog te maken keuze wat het testbeleid in Nederland 
wordt vanaf 1 september. Vanaf 17 augustus start een pilot met betrekking tot het a-symptomatisch testen. 
Verwacht wordt dat rond 17 augustus een beslissing genomen kan worden over wat het testbeleid vanaf 1 
september gaat zijn.  
 
 
 

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/3a39533c-214a-4717-9916-9acf54490bf8/20200624_Toezicht_teststraten_en_het_bron_en_contactonderzoek_GGD_GHOR_Nederland.pdf
https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2020/06/29/toetsingskader-teststraten-en-bron--en-contactonderzoek-door-ggd%E2%80%99en
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z14388&did=2020D30641
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Buitenlandse toeristen in Nederland met COVID-19 klachten  
Buitenlandse toeristen kunnen zich conform de landelijke handreiking toerisme en covid-19 bij klachten laten 
testen in de reguliere teststraten van de GGD’en. De betreffende GGD voert het bron- en contactonderzoek uit 
en informeert de contacten die in Nederland wonen of verblijven. Voor deze contacten gelden de Nederlandse 
maatregelen. Toeristen die positief getest zijn op COVID-19 dienen in isolatie te gaan en mogen dus niet reizen 
of terugkeren naar land van herkomst in deze periode. Ze verblijven in principe op hun laatste verblijfplaats in 
Nederland. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kijken de GHOR en Bevolkingszorg naar een maatwerk oplossing in 
de regio, eventueel samen met onze buurregio’s. In onze regio is tot nu toe 1 toerist positief getest op corona. 
De GHOR heeft geen rol hoeven spelen bij het vinden van een quarantainelocatie. 
 
Toename adviesvragen Veilig Thuis door introductie chat en publiekscampagne 
Na de introductie van de Veilig Thuis chat in mei en de onlangs geïntroduceerde publiekscampagne, neemt 
landelijk het aantal adviesvragen aan Veilig Thuis toe. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie 
en vrienden via de chat en telefoon contact zoeken. Het aantal contacten met Veilig Thuis vanaf het begin van 
de coronamaatregelen verschilde tot voor kort niet opvallend met dezelfde periode vorig jaar. Daarin ontstaat 
landelijk dus een ander beeld.  
In onze regio is het aantal telefonische adviesgesprekken sinds de aankondiging van de coronamaatregelen in 
maart vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. Wel is daar bovenop nog 38 keer gebruik gemaakt van de 
chatfunctie voor het verkrijgen van advies sinds de introductie van de chatfunctie eind mei. De chat  blijft in ieder 
geval tot eind 2020 bestaan. 
 
Inwoners vinden thuiswerken en drukte vermijden steeds lastiger 
Veel inwoners van onze regio leven zo normaal mogelijk door, het lukt hen grotendeels ook om zich aan de 
maatregelen te houden. Wel lukt thuiswerken steeds minder goed. Ook is het vermijden van drukte en 1,5 meter 
afstand houden steeds lastiger. Dit blijkt uit het tweede panelonderzoek van de GGD naar hoe  inwoners uit de 
regio de coronacrisis beleven, uitgevoerd van 19 t/m 28 juni onder 1483 personen. In april ontving het GGD 
panel voor het eerst een vragenlijst over het coronavirus. Nog steeds zijn mensen bezorgd en dan met name 
over hun eigen gezondheid en die van naasten. Er is bezorgdheid over het naleven van de maatregelen, een 
tweede golf, de nieuwe wetgeving rondom corona en de toekomst. De uitslag biedt aanknopingspunten voor 
activiteiten en (gemeentelijk) beleid. 
 
Vijfde ronde gedragsonderzoek RIVM en GGD: sociale maatregelen minder goed nageleefd 
Meer mensen ervaren COVID-19 als ernstig en achten een 2e golf (zeer) waarschijnlijk. Dat blijkt uit de 5e ronde 
van het gedragsonderzoek corona van het RIVM en GGD GHOR NL. In lijn met de versoepelingen rapporteren 
respondenten meer sociale contacten en neemt het sociaal en mentaal welzijn toe. Daarnaast sporten en 
bewegen mensen wat meer. Mensen blijven ondertussen de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen, 
grotendeels naleven. Het vasthouden aan de regels die met het sociale leven te maken hebben, gaat minder 
goed. De cijfers zijn verzameld in de week vóór de toename in infecties, van 8 t/m 12 juli. Deze inzichten helpen 
de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.  
 
Filmpje oproep DPG’en aan Nederlanders om zich aan de coronamaatregelen te blijven houden  
In een kort filmpje roepen verschillende DPG’en de inwoners van Nederland op om zich te houden aan de 
coronamaatregelen en zich te laten testen bij (milde) klachten die passen bij het coronavirus. Dit gezien de 
actualiteit van een toename van coronabesmettingen. Het filmpje is in onze regio breed gedeeld, onder andere 
via de GGD, gemeenten en de media. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/handreiking-reizen-toerisme-en-covid-19-beleid-voor-patienten-en-contacten
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/chat-veilig-thuis-zeker-tot-einde-2020
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/chat-veilig-thuis-zeker-tot-einde-2020
https://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2020/07/22651_GGD_Panelonderzoek-Corona_Definitief.pdf
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
https://www.youtube.com/watch?v=C3Nbpih3l9U&feature=youtu.be
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Bestuur en beleid 
 
Terugkoppeling Veiligheidsberaad 29 juli 2020 
Woensdag 29 juli hebben de voorzitters van de Veiligheidsregio’s overleg gevoerd over het aanscherpen van de 
coronamaatregelen. Gezien het toenemende aantal besmettingen op diverse plaatsen, is gezamenlijk het belang 
onderschreven van een versterking op de handhaving en communicatie van het huidige maatregelenpakket dat 
van kracht is. De hygiënemaatregelen en de anderhalve meter-maatregel zijn cruciaal in het tegengaan van de 
verspreiding van het virus. Diverse Veiligheidsregio’s hebben de behoefte kenbaar gemaakt om naast deze 
maatregelen bestuurlijk te experimenteren met maatregelen die zijn gericht op het beïnvloeden van gedrag, 
gericht op het tegengaan van drukte door toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren. Denk hier bijvoorbeeld 
aan het verplichten tot het dragen van een niet-medisch mondkapje. Deze maatregelen zijn dus aanvullend op 
het huidige maatregelenpakket. 
 
Alhoewel het aantal besmettingen in de regio licht toeneemt, is er op dit moment binnen Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland geen aanleiding om met aanvullende maatregelen te komen. Experimenten elders 
worden nauwlettend in de gaten gehouden. 
 

Samenleving en veerkracht 
 
Overleg met horecaondernemers 
Afgelopen week is er in verschillende gemeenten overleg gevoerd met de horecaondernemers. In deze 
overleggen is de (toenemende) drukte in de horeca besproken en het feit dat niet alle bezoekers zich houden 
aan de maatregelen om corona te bestrijden. Nog altijd geldt dat er 1,5 meter afstand dient te zijn, mensen 
moeten zitten (binnen en buiten op het terras), drukte vermeden dient te worden en dat men bij klachten thuis 
moet blijven. De horecaondernemers doen er veel aan om de maatregelen goed toe te passen, maar er ligt ook 
een grote verantwoordelijkheid bij de bezoekers om zich te houden aan de maatregelen. De 
horecaondernemers, gemeente en politie hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop er bij overtredingen 
zal worden gehandhaafd. Verder kijkt de GGD hoe horecamedewerkers voorgelicht kunnen worden over 
hygiëne en handhaving van de maatregelen.  
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 13 juli tot maandag 27 juli 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 0 

Handhaving BOA’s 0 

 

Bestuurlijke nieuwsbrief tijdens de zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie verschijnt de nieuwsbrief om de week op vrijdag 17 juli, 31 juli en 14 augustus.  
 
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 
 
 


