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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 8, 7 april 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 352 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 6 april per gemeente: 

Gemeente Aantal casus Aantal overleden 

Beemster 7 1 

Edam-Volendam 23 0 

Landsmeer 13 2 

Oostzaan 15 0 

Purmerend 102 6 

Waterland 18 1 

Wormerland 19 3 

Zaanstad 146 12 

Nog niet bekend 9 0 

Totaal in de regio 352 25 

 
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. Deze week wordt duidelijk of er sprake is van een echte afvlakking. 
 

Zorgcontinuïteit 
 
Uitbreiding testen 
Vanaf deze week kunnen zorgmedewerkers in Nederland zich laten testen op corona. Dinsdag 7 april start GGD 
Zaanstreek-Waterland hiervoor een ‘Coronatest drive in’. Deze testlocatie is ingericht op de parkeerplaats aan 
de achterkant van de brandweerkazerne in Purmerend.  
Zorgmedewerkers met klachten kunnen zich via hun bedrijfs- of instellingsarts aanmelden en kunnen vervolgens 
op afspraak terecht op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. Onder andere verloskundigen, huisartsen, mensen 
die in de thuiszorg, jeugdzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken, kunnen zich hier op verwijzing van een 
bedrijfs- of instellingsarts laten testen als ze klachten hebben. De GGD gaat uit van maximaal 100 testen per 
dag. De arts die de aanvraag heeft gedaan, krijgt de uitslag 24 tot 36 uur nadat de test is afgenomen.  
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De GGD neemt allerlei voorzorgsmaatregelen in het kader van bescherming waardoor er geen risico’s zijn voor 
omwonenden of voor de brandweermedewerkers. Zo blijven de zorgmedewerkers in hun auto en dragen de 
medewerkers van de GGD beschermende kleding. Er is geen contact met medewerkers van de brandweer. Ook 
heeft de ‘Coronatest drive in’ geen invloed op het uitrukken van de brandweer en er is geen gevaar voor de 
omgeving. Buurtbewoners van de brandweerkazerne zijn per brief geïnformeerd over de ‘Coronatest drive in’. 
De brandweerprocessen kunnen gewoon uitgevoerd worden en ondervinden geen hinder van de testlocatie. 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis 
 

Openstelling huisartsenposten in sporthallen 
De HZW, Huisartsenposten Zaanstreek-Waterland, heeft een sporthal in de regio Zaanstad en in de regio 
Purmerend ingericht met zowel een zaal voor corona-verdachte patiënten als voor niet corona-verdachte 
patiënten. De sporthallen zijn zo ingericht dat indien nodig de gehele dag- en avondzorg overgenomen kan 
worden.  
 
In Zaanstad worden alleen COVID-verdachte patiënten in de sporthal gezien op maandag t/m vrijdag van 09.00-
17.00 uur. 
 
De sporthal in Purmerend is in gebruik voor de volgende patiëntenstromen: 

• Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur: COVID-verdachte patiënten; 

• Donderdag en vrijdagavond van 17.00 -23.00 uur: COVID-verdacht en non-COVID patiënten; 

• Zaterdag en zondag van 08.00 - 23.00 uur: COVID-verdacht en non-COVID patiënten. 
 
Per dag bezoeken gemiddeld 60 mensen de beide locaties.  
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Vaccinaties 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een dringende oproep gedaan om door te gaan met kindervaccinaties, 
om zo extra problemen tijdens en na de coronacrisis te voorkomen. Dit is ook het beleid in Nederland.  
Afgelopen week hebben daarom landelijk ruim 200.000 ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar van het RIVM een 
extra brief ontvangen met daarin de oproep hun kinderen te blijven vaccineren. Ook zit er bij de uitnodigingen tot 
4 jaar een speciale flyer met informatie over vaccineren tijdens corona. 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2020-04/012070%20RVP-
corona%20flyer%20v4_TG.pdf?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=RVP+Nieuws 
 
Deze flyer is er ook voor de meningokokkenvaccinatie. Er is een vraag en antwoord overzicht over de 
meningokokkenvaccinatie. Deze is toegespitst op vragen die jongeren en hun ouders kunnen hebben. 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen-en-antwoorden-meningokokkenvaccinatie-en-coronavirus  
Tevens gaat de hielprikscreening door. Er zijn signalen van screeners die zorgen hebben over de huisbezoeken 
ten behoeve van de hielprik. Ouders willen hen soms niet binnen laten of screeners hebben zelf zorgen of zij 
hun werk nog wel voldoende veilig kunnen doen. Een vraag en antwoord hierover staat op de RIVM site.  
https://www.pns.nl/hielprik/coronavirus 
 
Ondersteuning verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 
Defensie ondersteunt ons tot 20 april met een medisch- en een logistiek planner. Zij helpen bij het organiseren 
van huisartsenzorg in twee regionale sporthallen. 
 

Continuïteit en schaarste 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is sinds 2 weken verantwoordelijk voor de inkoop en aanvoer van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De Regionale Overleggen Acute Zorgketens zijn vervolgens 
verantwoordelijk voor allocatie van de PBM naar de regio’s en voor de distributie van de beschikbare middelen. 
Voor onze regio ligt de coördinatie bij het Amsterdam UMC. De aanvoer is op gang aan het komen, maar er is 
nog altijd krapte in bepaalde PBM’s. Het LCH start op korte termijn met een nieuwe applicatie om de behoefte 
van zorginstellingen te inventariseren en dit proces beter aan te sluiten op de administratieve verwerking 
(voorraadbeheer) en levering (track & trace). 
 
Distributie geneesmiddelen 
Er is een Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) opgericht. Om de sterk groeiende vraag aan 
geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van coronapatiënten het hoofd te bieden, gaat de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de coördinatie van de beschikbaarheid van deze 
geneesmiddelen landelijk organiseren. 
Het LCG onderhoudt dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een accuraat beeld te 
houden van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen. Deze middelen worden veelal door 
ziekenhuizen ingekocht bij groothandels. Een deel kan ook door ziekenhuisapotheken zelf worden bereid. 
Daarnaast helpt het LCG ook bij het vergroten van de beschikbaarheid van deze medicijnen vanuit het 
buitenland. Tot slot beoordeelt het LCG of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor de 
coronapatiënten op de intensive care. 
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Samenleving en veerkracht 
 
Regionaal panelonderzoek 
In samenwerking met de Veiligheidsregio is de GGD is gestart met een panelonderzoek om de behoefte aan 
informatie of hulp bij burgers van onze regio te peilen. Daarnaast peilt dit panel de zorgen en beleving van 
corona en de houding ten aanzien van maatregelen. De vragenlijst wordt naar het vaste panel van de GGD 
gestuurd. Dit is een groep van 2.000 mensen die 3 tot 4 keer per jaar een vragenlijst krijgt over thema’s op het 
gebied van gezondheid en welzijn. Voor een breder beeld wordt deze oproep dit keer ook via (social) media 
gedeeld, zodat iedereen kan meedoen. Communicatie-afdelingen van gemeenten zijn benaderd met het verzoek 
om deze berichten te delen. De vragenlijst is nog beschikbaar tot woensdag 8 april.  
https://research2evolve.datacoll.nl/xyacqzhalu?l=nl 
 
‘Mooi weer’-strategie  
Met het vooruitzicht op een mooi weekend troffen we regionale voorbereidingen om te zorgen dat burgers en 
ondernemers de maatregelen in acht namen. Het Landelijk Operationeel Team Corona (LOTC) verzocht alle 
veiligheidsregio’s dagelijks om 12.00 en 16.00 uur een regionaal situatiebeeld te schetsen. Dit om te zien of 
mensen de RIVM-richtlijnen in alle veiligheidsregio’s naleven.  
 
Omgevingsbeeld regio Zaanstreek-Waterland 
Op zaterdag 4 april was het eerste beeld in de regio Zaanstreek-Waterland nog redelijk rustig. Rond de middag 
was dit op een aantal plekken niet meer zo. De markt in Volendam is vroegtijdig gesloten vanwege drukte en het 
niet nakomen van de 1,5 meter afstand. Deze week verschijnen er op de Volendammer markt alleen 
voedselkramen. Er zijn acties uitgezet om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Ook in recreatiegebied Het 
Twiske werd het steeds drukker.  
 
Recreatiegebied Het Twiske  
Zaterdagavond 4 april kwam het ROT bijeen om te bespreken welke maatregelen te treffen om een herhaling 
van zaterdag te voorkomen. Voor zondag werd namelijk nog mooier voorjaarsweer verwacht en veel mensen 
waren vrij. Het ROT besloot géén algeheel gebiedsverbod voor Het Twiske in te stellen, maar wél om de vier 
parkeerplaatsen bij dit gebied af te sluiten en de slagbomen dicht te houden voor auto’s. Hierdoor konden 
mensen nog wel wandelen en fietsen in het recreatiegebied.  
Hiervoor is het geldende aanwijzingsbesluit gebieden voor de regio Zaanstreek-Waterland aangepast en 
gepubliceerd op www.vrzw.nl. De Veiligheidsregio, de gemeenten, Recreatiegebied Het Twiske en 
Rijkswaterstaat communiceerden de boodschap ‘Het Twiske is gesloten voor auto’s’ en ‘Blijf zoveel mogelijk 
thuis’.  
 
Zondag 5 april monitorden we continu hoe de situatie was, via politie, buitengewone opsporingsambtenaren 
(BOA’s) en de omgevingsbeelden van (social) media. Op verschillende punten werd gehandhaafd.  
Maandag 6 april besloten de ROT-leden om de parkeerplaatsen en de slagboom in Het Twiske gesloten te 
houden tot tenminste 14 april 20.00 uur. 
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Landelijk beeld 
Minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls kijken 
terug op een weekend waarin de politie relatief weinig hoefde te handhaven. Veel inwoners gaven gehoor aan 
de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.  
 
Tegelijkertijd zien wij dat het straatbeeld op sommige plaatsen soms heel druk is. Het publiek houdt zich vaak 
wel aan de 1,5 meter afstand. We realiseren ons dat het moeilijk is om thuis te blijven. Toch blijft de boodschap: 
Blijf zo veel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we Corona onder controle. 
 
 
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 
 
 


