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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 15, 1 mei 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 twee 
keer per week op de hoogte over 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 
 
In totaal 725 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 30 april per gemeente: 

 
 

 

mailto:IM@vrzw.nl
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het landelijk beeld is dat deze cijfers en het 
daadwerkelijke aantal besmettingen steeds verder uiteenlopen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen 
zou verwachten.  
Inmiddels is een zekere stabilisatie te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-
klachten. Die stabilisatie is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 

Continuïteit en schaarste 
 
Testen van zorgverleners 
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 29 april zijn 520 zorgmedewerkers getest en zijn 
er 99 positieve uitslagen. In de testuitslagen zit een á twee dagen vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd 
kan worden aan het totaal aantal geteste zorgmedewerkers. Bovendien ontvangt de GGD alleen de positieve 
testuitslagen van zorgmedewerkers die ook in de regio woonachtig zijn. Dus als een zorgmedewerker in 
Zaanstreek-Waterland werkt maar in een andere regio woont, ontvangt de GGD van de woonplaats van de 
zorgmedewerker de positieve uitslag. Een en ander heeft te maken met de registratie met GGD-regio van het 
aantal meldingen van COVID-19. De zorgmedewerker ontvangt de testuitslag altijd rechtstreeks van de eigen 
bedrijfsarts of de instellingsarts.  
 
Procedure 
Afspraken voor testen worden binnen 24 uur ingepland voor afname. Alle aanvragen die voor 8 uur ‘s ochtends 
binnen zijn worden voor een test op dezelfde dag uitgenodigd. In het weekend is de coronatest-drive in op 
zaterdag open (tenzij er nauwelijks aanvragen zijn in de 24 uur ervoor) en op zondag gesloten (tenzij er meer 
dan 10 aanvragen zijn in de 24 uur ervoor). De GGD communiceert regelmatig over deze procedure met  
huisartsen en zorginstellingen. Daarnaast adviseert de zij ZZP’ers, vrijwilligers en andere groepen die geen 
bedrijfsarts voorhanden hebben.  
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Nieuwe doelgroepen voor de testfaciliteit 
Jeugdtrainers in de buitensport kunnen vanaf woensdag 6 mei gebruik maken van de corona testfaciliteiten.   
De triage verloopt bij deze doelgroepen hetzelfde als bij de zorgmedewerkers; ten minste 24 uur 
ziekteverschijnselen EN doorverwijzing en aanmelding door bedrijfsarts (als bedrijfsarts ontbreekt verloopt dit via 
de GGD). De GGD treft momenteel voorbereidingen om de uitbreiding van het testbeleid met deze en eventuele 
andere groepen te gaan uitvoeren. Pedagogische medewerkers en leraren met minimaal 24 uur symptomen van 
COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) krijgen, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich te 
laten testen op het virus. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt op dit moment voorbereid. 
 
Versnelde implementatie CoronIT 
Er komt een landelijk systeem voor het verwerken van coronatesten: aanvragen, uitnodigingen, labonderzoek en 
uitslagen: CoronIT. Er is besloten CoronIT versneld te implementeren bij alle GGD’en, omdat steeds meer 
doelgroepen bij de GGD terecht kunnen voor een test. De komende weken neemt daarom het aantal COVID-19 
testen dat bij de GGD’en moet worden afgenomen aanzienlijk toe. Het is nu al duidelijk dat de benodigde 
testcapaciteit alleen gerealiseerd kan worden als alle GGD’en en Medisch Microbiologische Labs zijn 
aangesloten op CoronIT. Uitgangspunt is daarom dat alle GGD’en uiterlijk vrijdag 8 mei zijn aangesloten.  
De GGD is momenteel druk bezig met de voorbereiding op de aansluiting op CoronIT. 
 
Huiselijk geweld en Veilig Thuis 
 
Landelijke pilot chatfunctie Veilig Thuis 
Alle Veilig Thuis organisaties (VT’s) starten met een chatfunctie die slachtoffers en daders de mogelijkheid biedt 
te chatten met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. In eerste instantie gaat het om een pilot. Het streven 
is te starten in de week van 18 tot en met 24 mei. De pilot loopt tot half juni. Daarna vindt een evaluatie met alle 
partners plaats. 
 
Start extra landelijke campagne tegen huiselijk geweld 
Er is een nieuwe landelijke publiekscampagne gestart tegen huiselijk geweld. Juist in deze tijd is het belangrijk 
hier aandacht voor te vragen. De maatregelen rond het coronavirus kunnen er voor zorgen dat spanningen thuis 
oplopen, wat de kans op huiselijk geweld vergroot. De centrale boodschap van de campagne is: “Het houdt niet 
op, totdat je iets doet.” Er is een website ingericht: ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl  met concrete adviezen voor 
slachtoffers en omstanders. Verder bestaat de campagne uit tv- en radiospots en uitingen op social media. 
De GGD deelt de uitingen ook in onze regio. 
 
Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende hand  
Het onderwijs kan rekenen op volledige ondersteuning door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor een soepel 
verloop van het (gedeeltelijk) heropenen van de scholen en kinderdagverblijven. Dat hebben GGD GHOR NL en 
diverse jeugdorganisaties kenbaar gemaakt aan minister Slob van onderwijs. De JGZ kent de kinderen op de 
scholen en kan daarom passende ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij vragen en zorgen over welbevinden. 
Ook kan de JGZ met de scholen bespreken wat ze nodig hebben bij het voorbereiden van de eerste 
schooldagen. Ook is er kennis beschikbaar bij de JGZ-professionals over hygiëne, geschikte looproutes, afstand 
houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten. Iedere school staat hierover in contact met het 
eigen JGZ-team. 
 
Campagne over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis van start 
Er is een overheidscampagne van start gegaan gericht op mentale klachten tijdens de coronacrisis. Met de 
boodschap: 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover' wordt aandacht gevraagd voor de 
psychische gevolgen van de corona-uitbraak. Via radiospots en op sociale media krijgen mensen praktische tips  
en worden ze opgeroepen om erover te praten of hulp te zoeken als dat nodig is. De campagne moet ertoe 
bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk doorkomen.  
 
 

http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/campagne-over-mentale-gezondheid-tijdens-de-coronacrisis-van-start
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Belevingsonderzoek RIVM en NIVEL: behoefte aan informatie over testen   
Het RIVM en het Nivel onderzoeken tussen 24 februari en 17 mei 2020 hoe mensen in Nederland de 
coronacrisis beleven. Een tussenrapportage wijst uit dat in de meest recente vragenronde, in de week van  
13 april, de deelnemers vooral vaak aangaven behoefte te hebben aan meer informatie over testen om vast te 
stellen of iemand besmet is (geweest) met COVID-19. Daarnaast wilden veel mensen informatie over de exacte 
aantallen van mensen die ziek zijn geworden of gestorven door het coronavirus. Voor het onderzoek worden 
telkens ongeveer 3.000 mensen via vragenlijsten ondervraagd. Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes. 
 
Staatssecretaris van Defensie bezoekt Zaans Medisch Centrum (ZMC) 
Woensdag 29 april bracht staatsecretaris van Defensie Barbara Visser een bezoek aan het Zaans Medisch 
Centrum in Zaandam. Een bont gezelschap in de vorm van de burgemeester, zes Militaire Verpleegkundigen, 
Medisch personeel van het ZMC, de militair adviseur van de regio en de voorzitter van het ziekenhuisbestuur 
ontving haar bij binnenkomst. De staatsecretaris sprak met de militairen over ondersteuning die zij bieden, over 
het samenwerken met het medisch personeel van het ZMC en hun ervaringen op de IC- en MC-afdelingen.  
Staatssecretaris Visser sprak haar waardering uit dat de verpleegkundigen vanuit hun militaire omgeving zo snel 
en flexibel inzetbaar zijn in voor hun onbekende omstandigheden. Vanaf 15 april werken de zes Algemeen 
Militair Verpleegkundigen in ploegendiensten op de Intensive Care (IC)- en MC-afdelingen van het ZMC, waar 
men COVID-19 patiënten verpleegt. De ondersteuning kwam tot stand in samenwerking met het ziekenhuis, de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de GHOR en de Regionaal Militair Operationeel Adviseur. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
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Samenleving en veerkracht 
 
Het herdenken en vieren van 4 en 5 mei ten tijden van corona 
Met de maatregelen die nu gelden moeten we dit jaar na Koningsdag ook de dodenherdenking op 4 mei en 
Bevrijdingsdag op 5 mei anders moeten vieren. In het RBT van 30 april is gesproken over de 
communicatieaanpak voor 4 en 5 mei. De centrale boodschap is:  
‘Blijf zoveel mogelijk thuis. Bijeenkomsten (georganiseerd én spontaan,) zoals herdenkingen, festivals en 
vrijmarkten mogen niet. Het is bijzonder om onze vrijheid te vieren in een tijd dat onze bewegingsvrijheid wordt 
beperkt. Natuurlijk herdenken we en vieren we de vrijheid wel met elkaar op een aangepaste manier.’ 
 
Alle gemeenten hebben contact met de organisatoren van de 4 en 5 mei herdenkingen en festiviteiten over het 
niet door kunnen gaan daarvan en de alternatieve vormen van bijvoorbeeld de herdenking. Ook op 4 en 5 mei 
blijven we zoveel mogelijk thuis. Binnen de gemeenten kunnen mensen op een eigen manier en moment (maar 
vóór 4 mei 18.00 uur) met maximaal twee personen op niet-aangekondigde tijdstippen kransen leggen.  
Hieraan geven we geen ruchtbaarheid. Gemeenten bepalen zelf hoe zij deze herdenking vervolgens delen met 
hun inwoners. Met het aankondigen is voorzichtigheid geboden. Dit om te voorkomen dat mensen toch ‘live’ 
willen herdenken en naar een herdenkingsplek komen.  
 
 
Frequente uitkomen bestuurlijke nieuwsbrief 
Vanaf volgende week verschijnt de bestuurlijke nieuwsbrief nog maar één keer per week, namelijk op 
vrijdagochtend. 
 
 
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 
 


