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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 16, 8 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 769 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 7 mei 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 
 
Testbeleid 
Het testbeleid is aangepast. Voor alle testdoelgroepen geldt dat het niet langer nodig is om pas te testen nadat 
er minimaal 24 uur klachten zijn passend bij COVID-19. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hoeveelheid virus in 
patiënten het hoogst is rond het moment waarop de symptomen beginnen.  
Het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is aangepast: de voorwaarde van het leveren van 
zorg binnen 1,5 meter afstand is komen te vervallen. 
 
Afgenomen testen 
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 7 mei zijn 660 zorgmedewerkers getest en zijn er 
104 positieve uitslagen. In de testuitslagen zit een á twee dagen vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd  
 
 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
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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.  
 
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).  
 
Over de procedure communiceert de GGD regelmatig met huisartsen en zorginstellingen. Daarnaast adviseert 
de GGD ZZP’ers, vrijwilligers en andere groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben. 
 
Uitbreiding testdoelgroepen 
De komende periode komen steeds meer doelgroepen in aanmerking voor een coronatest. Het onderstaande 
overzicht geeft de startdata voor testen weer per doelgroep, voor zover deze gegevens nu bekend zijn. 
 
Start testen: Doelgroep: 
6 mei  politie, handhaving, toezicht, basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, jeugdtrainers, 

mantelzorgers 
11 mei   contactberoepen 
18 mei   OV-personeel, mantelzorgers van kwetsbare groepen 
 
Aansluiting CoronIT op 22 mei   
Binnen drie weken moeten alle GGD’en en labs CoronIT in gebruik nemen om de toestroom van de testvraag 
per 1 juni het hoofd te kunnen bieden. CoronIT is een landelijk systeem voor het verwerken van coronatesten: 
aanvragen, uitnodigingen, labonderzoek en uitslagen. De aansluitingsdatum van GGD Zaanstreek-Waterland is 
22 mei. Tot die tijd werkt de GGD aan de voorbereidingen op de nieuwe werkwijze. 
 
Opschalingsplan bron- en contactonderzoek  
De eerder door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen worden gecontroleerd en geleidelijk versoepeld of 
opgeheven, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, waaronder voldoende capaciteit en mogelijkheden 
voor bron- en contactopsporing (BCO). De GGD is betrokken bij de landelijke voorbereidingen van een 
opschalingsplan voor het BCO en een inventarisatie van digitaliseringsmogelijkheden van het BCO. Dit moet 
resulteren in een robuuste aanpak van de verwachte toename van BCO met het geleidelijk afschalen van de 
maatregelen.  
 
Meer bescherming voor paramedische beroepen en zorgmedewerkers buiten ziekenhuis 
Fysiotherapiepraktijken en andere paramedische praktijken kunnen nu ook persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) aanvragen. Het gaat om alle zorgprofessionals werkzaam buiten het ziekenhuis en de ambulancezorg, 
waaronder nu ook de paramedische praktijken. Ook mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding 
of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen in aanmerking voor 
PBM. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 - of verdenking daarop - niet uitgesteld kan 
worden. 
 
Herstart neonatale gehoorscreening  
Er vindt een herstart plaats van de neonatale gehoorscreening. Deze was tijdelijk opgeschort per 24 maart.   
Met de geldende richtlijnen is het risico ten aanzien van COVID-19 voor screeners en ouders goed beheersbaar 
in de optiek van alle betrokken partijen. De herstart kan plaatsvinden volgens de JGZ-richtlijn gebaseerd op de 
landelijke COVID-richtlijn voor zorgprofessionals. De diagnostiek en zorg na een afwijkende screeningsuitslag 
zijn weer landelijk geborgd.  
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Voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 
De huidige maatregelen zijn in een acute crisissituatie tot stand gebracht in de vorm van opeenvolgende 
noodverordeningen die een belangrijk en noodzakelijk juridisch kader vormen. Noodverordeningen kunnen niet 
al te lang duren. Daarom komt het kabinet op korte termijn met een voorstel voor tijdelijke wetgeving, met daarin 
delegatiegrondslagen voor nadere maatregelen. Deze tijdelijke wetgeving zal bestaan naast de Wet publieke 
gezondheid (Wpg) en andere bestaande wetten. De bevoegdheden uit de Wpg gericht op acute 
crisisbeheersing, blijven dus van kracht.  
 
Financiële steun van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders mogelijk 
Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Dat is 
de basis van een flexibele regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld. De beleidsregel 
richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg 
in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben ruimte om 
hierover onderlinge afspraken maken, bijvoorbeeld via hun brancheorganisaties. Voor de langdurige zorg komt 
een aparte beleidsregel. 
 
Gedragsonderzoek wijst uit: de 1.5 meter samenleving is een lastige opgave 
Zoveel mogelijk thuis blijven en anderhalve meter afstand bewaren blijken de lastigste maatregelen, zeker op de 
lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM  en GGD-en onder 90.000 mensen naar de invloed van de 
maatregelen op het dagelijks leven. Ook zegt ruim een derde van de respondenten veel meer angstig, somber, 
gestrest en eenzaam te zijn geworden. Met de inzichten uit het onderzoek kan de overheid burgers beter 
ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen. De komende periode wordt dit 
onderzoek elke twee weken herhaald. 
 
(Samen)leven is meer dan overleven 
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert in het advies ‘(Samen)leven is meer dan 
overleven’ om in de fase die aanbreekt meer ruimte te bieden voor maatwerk, waarbij kwaliteit van leven en het 
verminderen van ongelijke sociale en gezondheidsrisico’s centraal staat. Kwetsbare groepen worden hard 
getroffen door de verregaande maatregelen. De RVS pleit voor een helder landelijk kader dat ruimte biedt voor 
een brede afweging van alle relevante onderdelen van kwaliteit van leven. 
 
Huiselijk geweld melden via apotheek  
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld sinds 1 mei bij de apotheek een 
melding doen van huiselijk geweld. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar 
een veilige plek kunnen om huiselijk geweld te melden. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt 
bij de apotheek wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. 
 
Defensie ondersteuning bij Evean 
Afgelopen week zijn er drie verpleegkundigen en drie verzorgenden IG van Defensie gestart bij Evean op hun 
locatie Guisveld. De komende drie weken ondersteunen zij het personeel, dat de afgelopen weken heel hard 
heeft gewerkt. In de wetenschap dat ze nog langere tijd met het virus te maken hebben, is het noodzakelijk om 
de zorgverleners ondersteuning én aflossing te geven. De inzet door Defensie is tot stand gekomen in 
samenwerking met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en de GHOR Zaanstreek-Waterland. 

 
 
  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/flexibele-nza-regeling-maakt-financiele-steun-van-zorgverzekeraars-aan-zorgaanbieders-mogelijk
https://www.rivm.nl/onderzoek/gedrag/onderzoek-gedragsmaatregelen-en-welbevinden
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/05/03/goed-samen-leven-in-tijden-van-corona
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/05/03/goed-samen-leven-in-tijden-van-corona
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Bestuur en beleid 
 
Versoepeling maatregelen: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en leef alle maatregelen na 
Woensdagavond 6 mei gaf minister-president Rutte een persconferentie. De landelijke boodschap is dat we 
vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven terwijl  we het coronavirus onder 
controle blijven houden. Het naleven van de belangrijkste basisregels is dan belangrijker dan ooit: vermijd 
drukte, houd 1,5 meter afstand en leef alle maatregelen na.’ 
 
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Daarom worden de 
maatregelen stap voor stap genomen. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan 
en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Het toestaan van groepen gaat van 
klein naar groot, om alles zo beheersbaar en zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd 
worden hiervan de details verder uitgewerkt.  
Een greep uit de maatregelen die vanaf 11 mei gelden: 

- Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang 
openen op 11 mei. 

- Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen 
contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en thuis douchen na afloop). 

- Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Mensen in contactberoepen organiseren 
het werken op anderhalve meter afstand en werken op afspraak. Hierbij bespreekt  de 
ondernemer/medewerker vooraf samen met de klant of het bezoek een risico oplevert. 

- Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen, zodat bezoekers 1,5 meter 
afstand tot elkaar kunnen houden. 

- Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, 
bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht. 

 
Daarnaast heeft het kabinet een perspectief geboden richting 1 juni en 1 juli waarbij steeds meer publieke 
gelegenheden voorzichtig open kunnen, zolang het virus onder controle blijft. 
Een nieuwsbericht met een duidelijke factsheet over alle maatregelen en de verwachtingen voor de komende 
maanden staan op Rijksoverheid.nl. De factsheet staat ook op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.  
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Met deze versoepelde maatregelen verschuift de boodschap van “blijf thuis” naar “vermijd drukte”. Daarmee 
komt de verantwoordelijkheid steeds meer bij ondernemers en inwoners zelf te liggen om de anderhalve meter 
afstand te houden omdat hoe meer plekken open zijn, hoe minder goed dit te handhaven is. Een gezamenlijke 
kernboodschap en een communicatieadvies hiervoor volgt in de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.rijksoverheid.nl%2Fl%2F101456%2Fcqlrusrz3shf5ok6cm326ezwwyvzswmge3vjemgqp6uwfe4kfxua%2Fglw3hsvkoynelauls3xvw5fkxm&data=02%7C01%7Cs.extra%40vrzw.nl%7C8868a827d90248204ef408d7f1e67ba8%7Ced868801175e412c8644e2e8cdff98f1%7C1%7C0%7C637243844539317247&sdata=%2BmlGqUh6j06%2FR%2Bk%2FTrIVAXV3h2eKLyF1oeV3s%2FFdJzI%3D&reserved=0
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Vervolgstappen 
Woensdagavond 6 mei kondigde de minister een versoepeling van het maatregelenpakket aan. Dit betekent dat 
de Minister van VWS 7 mei – uiterlijk 8 mei 2020 - een gewijzigde aanwijzing oplevert. Hieruit volgt een herziene 
model-noodverordening. Naar verwachting verschijnt deze vrijdag 8 mei of het weekend van 9 en 10 mei.  
Het doel is om maandag 11 mei 2020 een nieuwe regionale Noodverordening te kunnen vaststellen. 
 
Aanpassing Aanwijzingsbesluit gebieden 
Op 7 mei werd het Aanwijzingsbesluit gebieden aangepast. Op verzoek van Gemeente Zaanstad zijn de 
voetbalveldjes geopend. De skatebanen blijven afgesloten, omdat deze veel gebruikt worden door jeugd boven 
de 12 jaar. Zij gebruiken de skatebanen vaak in hun vrije tijd en houden daarbij geen 1,5 meter afstand.  
Het aangepaste Aanwijzingsbesluit gebieden staat op www.vrzw.nl.  

 

 
Samenleving en veerkracht 
 
Evaluatie 4 & 5 mei 2020 
2020 stond in het teken van 75 jaar vrijheid. Het moest een herdenking en viering worden als nooit tevoren.  
Door de coronamaatregelen kregen de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag van 2020 een ander karakter.  
4 en 5 mei moesten we dit jaar op op een alternatieve manier vieren, waarbij de belangrijkste boodschap was: 
‘Blijf zoveel mogelijk thuis!’ Uiteraard stonden we wel stil bij deze bijzondere dagen. Op diverse locaties legden 
gemeentebestuurders van Zaanstreek-Waterland een krans, de afgesproken richtlijnen in acht nemend. 
Terugkijkend kunnen we concluderen dat alles goed en rustig is verlopen in de regio.  
 
Handhaven 
Handhavingscijfers van maandag 27 april tot maandag 4 mei 2020: 

 
Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 53 

Handhaving BOA’s 127 

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 
 

http://www.vrzw.nl/

