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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 12, 21 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 621 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 20 april per gemeente: 
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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 
 
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)  
Defensie en de GHOR vroegen en krijgen verlenging voor het ondersteunen van Zorgcirkel en mogelijk van 
Evean. De twee medisch en logistieke planners die al aan het werk zijn bij Zorgcirkel gaan verder met het 
inrichten van een quarantaineafdeling. Vanaf die afdeling stromen nieuwe mensen veilig in die zorginstelling.  
 

Testen van zorgverleners 
Het aantal testen bij de coronatest-drive in is stabiel. Tot en met 20 april zijn 316 zorgmedewerkers getest en 
zijn er 54 positieve uitslagen. In de testuitslagen zit één 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.  
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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). Voor het komend Koningsdagweekend geldt voor de zondag en de 
maandag het openingsbeleid van een reguliere zondag: indien nodig wordt in de ochtenden getest. 
 
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.  
 

Aanvraag persoonlijke beschermingsmiddelen bij Mediq 
Vanaf deze week 17 kunnen alle zorgprofessionals werkzaam buiten het ziekenhuis en ambulancezorg, hun 
aanvraag voor persoonlijke beschermingsmiddelen indienen via een online portaal van Mediq, een van de 
grootste leveranciers van medische hulpmiddelen aan de zorg. Dit geldt voor zorgmedewerkers in een verpleeg- 
of verzorgingshuis, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, 
verloskundige praktijk of GGD. Zowel aanvraag als levering vindt hierdoor niet meer plaats via de regionale 
coördinator, maar rechtstreeks. 
 

Corona quickscan jeugdhulpaanbieders 
Om snel inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor instellingen die cruciale jeugdhulp bieden, 
heeft de Jeugdautoriteit tussen 23 en 26 maart 2020 een quickscan uitgevoerd bij de grote jeugdhulpaanbieders. 
Ook voor deze jeugdhulpaanbieders is de crisis hectisch. Toch probeert men de zorg zo goed mogelijk te 
organiseren en wordt ambulante zorg zoveel mogelijk op afstand geleverd.  
 
Geen acute nood, wel financiële en personele risico’s 
Zorgen zijn er over crisissituaties door oplopende spanningen in gezinnen en over de beschikbaarheid van 
beschermingsmaatregelen voor jeugdhulpmedewerkers. Géén van de 62 jeugdhulpaanbieders uit het onderzoek 
verkeert in acute nood, wel zijn er risico’s met betrekking tot financiën en personeel.  
De Jeugdautoriteit houdt vinger aan de pols, zodat aanbieders, gemeenten en Rijk zo nodig maatregelen 
kunnen treffen. De quickscan is een momentopname. Circa 80% van de 62 grote jeugdhulpaanbieders 
beantwoordde de vragenlijst vóór de uitkomsten van het overleg van Rijk en VNG over financiële duidelijkheid 
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Lees hier meer.  

 
Samenleving en veerkracht 
 

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen 
Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs 
crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met 
Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er 
onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Uitgangspunt voor de zorg aan deze kwetsbare mensen is om zo 
lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder 
vergroot. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijkteams, buurtteams en 
andere zorgaanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij deze kwetsbare mensen. Voor deze 
organisaties heeft de Rijksoverheid richtlijnen opgesteld voor de zorg aan kwetsbare mensen die thuis wonen.   
 

Onderzoek naar kwetsbare groepen 
Onderzoeker Bauke Koekkoek, een bekende deskundige op het thema verward gedrag, gaat in het kader van 
corona een onderzoeksopdracht doen voor het Landelijke Operationeel Team Covid-19 (LOT-C). Koekkoek is 
lector Onbegrepen Gedrag en Samenleving bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Politieacademie. 
Doel is om een landelijk beeld te krijgen van de situatie rond mensen met bekende psychische/sociale 
kwetsbaarheid in de GGD-regio’s. Vanuit de GGD neemt het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg aan dit 
onderzoek deel. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/rapporten/2020/04/02/corona-quickscan-jeugdhulpaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt
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Terugblik afgelopen weekend 
Het weekend van 17-19 april verliep rustig in de regio, afgezien van een illegaal pokertoernooi in Zaandam, dat 
de politie vroegtijdig beëindigde. Verder houden mensen zich nog aan de voorgeschreven maatregelen. Wel is 
het drukker op straat en met name de jeugd vormt daar een probleem. Een ander knelpunt is feestjes in 
woningen.  
De genomen maatregelen, zoals de verlenging van de sluiting van de 4 parkeerterreinen bij het Twiske en de 
sluiting van 3 parkeerterreinen in Waterland hadden effect. Het was relatief rustig in deze gebieden. 
 
Handhaven 
Handhavingscijfers van maandag 13 april tot maandag 20 april 2020: 

 
Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 82 

Handhaving BOA’s 219 

N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk 
aantallen. 

 
 

Beleid en bestuur 
Dinsdagavond 21 april kondigt minister-president Rutte aan hoe het huidige pakket maatregelen na 28 april 
verder vorm krijgt. Voor die tijd besluit de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (Mccb) hierover.  
Het Veiligheidsberaad, waar de voorzitter van onze Veiligheidsregio in zit, adviseert hen hierbij. Op basis van de 
huidige inzichten en ervaringen is hiervoor een advies opgesteld.  
 

Koningsdag 2020 
Het thema voor Koningsdag 2020 is ‘woningsdag’. In de regio zijn geen evenementen en vrijmarkten 
toegestaan. 
 
Eenduidige aanpak noodzakelijk 
Tijdens Koningsdag, maandag 27 april, komt het ROT bijeen om te monitoren hoe de dag verloopt.  
Donderdag 23 april bespreekt het RBT de voorgestelde regionale communicatieaanpak. De burgemeesters 
willen een gezamenlijke, eenduidige communicatieaanpak en een eenduidige handhavingsstrategie. 
De voorgestelde strategie is om te benadrukken wat wél mag en uit te leggen dat de gemeente handhaaft als 
mensen zich niet aan de regels houden. De voorzitter van de veiligheidsregio zal in het Veiligheidsberaad 
nogmaals benadrukken dat hiertoe ook landelijke eenduidigheid noodzakelijk is.  
 
 
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 
 


