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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 9, 9 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 415 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 9 april per 
gemeente: 
 

Gemeente Aantal casus Aantal overleden 

Beemster 8 1 

Edam-Volendam 30 0 

Landsmeer 16 2 

Oostzaan 17 0 

Purmerend 116 9 

Waterland 18 2 

Wormerland 25 3 

Zaanstad 173 19 

Nog niet bekend 12 0 

Totaal in de regio 415 36 

 

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.  

  

Zorgcontinuïteit  
 
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 
Het aantal bewoners en medewerkers dat besmet raakt met het coronavirus neemt toe. Voor de medewerkers 
zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn er voldoende bedden om bewoners met 
coronaklachten apart te verplegen en te verzorgen in zogenaamde corona-units binnen de instellingen.  
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Testen voor zorgmedewerkers 

De GGD ontvangt veel vragen, ook van burgers, over het nieuwe testbeleid. Vaak zijn dat vragen om getest te 

worden. Het landelijke beleid vanuit het ministerie van VWS is dat op dit moment de uitbreiding van de 

testcapaciteit vooral gericht is op zorgmedewerkers met direct cliëntcontact en lichte ziektesymptomen.  

Buiten de ziekenhuizen, die hun medewerkers zelf testen, komen alle zorgsectoren daarvoor in 

aanmerking: huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige 

woonvormen, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ, ambulancedienst en verloskundigen en kraamzorg. 

Het gebruik van de ‘coronatest drive in’ bij de brandweerkazerne in Purmerend is volledig operationeel.   
De eerste dagen zijn enkele tientallen zorgmedewerkers getest. De testfaciliteit is deze zaterdag geopend  
en bij voldoende aanmeldingen ook de beide Paasdagen. 
 

Introductie beeldbellen 
Sinds begin deze week maakt de GGD gebruik van beeldbellen. GGD medewerkers, veelal binnen de 
Jeugdgezondheid, gebruiken beeldbellen voor het contact met de cliënt. Men kan met maximaal 5 personen 
tegelijk beeldbellen op een wijze die voldoet aan de AVG. Het beeldbellen levert in de huidige situatie 
meerwaarde bij de ondersteuning omdat de medewerker meekijkt met de thuissituatie, situaties daardoor  
beter kan inschatten en waar nodig advies kan geven. 
 

 
Bestuur en beleid 
 

Afsluiten gebieden in Zaanstreek-Waterland 
Verschillende gemeenten willen in het Paasweekend bepaalde gebieden sluiten. Dit vanwege de waargenomen 
drukte binnen recreatiegebieden en specifieke locaties binnen de regio afgelopen weekend en de voorziene 
paasdrukte aankomend weekend. Deze afsluiting geldt niet voor bewoners en locaties in het gebied of mensen 
die daar noodzakelijke werkzaamheden verrichten.  
Op vrzw.nl staat een aangepast Aanwijzingsbesluit Gebieden met een overzicht welke gebieden gesloten zijn en 
voor welke periode de afsluiting precies geldt.  
 

Snel en eenduidig communiceren is essentieel 
Naast de juiste fysieke maatregelen ter plaatse is snelle, uitgebreide en eenduidige communicatie binnen de 
regio essentieel om te voorkomen dat de gebiedsafsluitingen drommen mensen veroorzaken. De gemeente 
regelt de fysieke afsluiting en de communicatie hierover. Zij ontvingen een uitgebreid communicatieadvies 
hiervoor van de Veiligheidsregio.  
 

Beperkingen voor de recreatievaart 
Vanwege de landelijke maatregelen besloot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun sluizen en 
bruggen tot nader order te sluiten. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen. De sluiting heeft als doel om de 
pleziervaart in de regio terug te dringen. Daarnaast nemen provincie en gemeenten ook maatregelen om de 
pleziervaart tegen te gaan. Beroepsvaart kan sluizen en bruggen wel passeren volgens de ‘winterdienstregeling’. 
Deze regeling blijft ook na 16 april, de gebruikelijke startdatum van het vaarseizoen, van kracht. 
 

Coördinatie capaciteit BOA’s 
Het handhaven van de maatregelen volgens de noodverordening vraagt veel capaciteit van BOA’s en politie. 
Politie en BOA’s maken afspraken, zodat de beschikbare mensen regionaal worden ingezet waar dit het meest 
urgent is. Er is een uitvoeringskader ontwikkeld voor het regionaal inzetten van BOA’s met als voorstel om de 
regio te splitsen in twee uitvoeringsgebieden. Hiermee proberen we de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk 
in te zetten.  
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Continuïteit en schaarste 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Landelijk 
De landelijke instroom van PBM is minder dan verwacht. Bovendien blijken sommige middelen van te lage 
kwaliteit. Dit betekent dat er de komende periode een tekort blijft aan PBM. Landelijke richtlijnen blijken 
noodzakelijk. GGD GHOR Nederland, VWS en RIVM werken samen met de belangrijkste koepels vanuit de cure 
en caresector aan een landelijke richtlijn voor prioritering. Die richtlijn behelst dat de uit te voeren handelingen 
én de frequentie daarvan bepalen welke PBM noodzakelijk zijn.  
 

Ambulancepost Zaandam ontsmet 
Vrijdag 10 april is de ambulancepost Zaandam aan de Heijermansstraat en al haar voertuigen gereinigd en 
ontsmet vanwege een aantal besmettingen onder collega’s op die post. Alle voertuigen die ontsmet zijn zijn naar 
de brandweerkazerne op het Prins Bernhardplein gebracht. Op 10 april werkten de ambulancemedewerkers 
vanuit de brandweerkazerne. De ambulances en medewerkers werden ondergebracht in een apart gedeelte van 
het gebouw.  

 
Gezondheid zorgmedewerkers 
Zorgmedewerkers lopen meer risico om besmet te raken met COVID-19 omdat dat zij veel besmette patiënten 
behandelen en verzorgen. Ook bij Ambulance Amsterdam neemt het aantal besmettingen onder medewerkers 
gestaag toe en brengt het laagdrempelig testen meer besmettingen aan het licht, zoals op de ambulancepost 
Zaandam. Het is niet te achterhalen hoe deze medewerkers hun besmettingen opliepen. Medewerkers die ziek 
zijn blijven thuis en mogen pas weer aan het werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn. De ambulancedienst houdt de 
gezondheid van de medewerkers samen met de GGD nauwlettend in de gaten. 

 
Brandweer ondersteunt bij ontsmetten ambulances van Amsterdam-Amstelland 
Vanaf dinsdag 14 april 2020 ondersteunt de brandweer bij het ontsmetten van de ambulances van 
Ambulancedienst Amsterdam-Amstelland. Zij ontsmetten de ambulances na elke rit met een (verdachte)  
COVID-19 patiënt grondig. Dit gebeurt in de wasplaats van de brandweer aan het Prins Bernhardplein in 
Zaandam. De brandweer werkt daarbij volgens het protocol en de veiligheidsmaatregelen, zodat ook zij veilig 
blijven in dit vitale proces. Tijdens het ontsmetten van het voertuig wachten de ambulancemedewerkers in een 
aparte ruimte, zodat er geen contact is met medewerkers van de veiligheidsregio. De aanwezigheid van de 
ambulancedienst heeft geen invloed op het uitrukken van de brandweer. 

 
 

Samenleving en veerkracht 
 

Communicatie en monitoring Paasweekend 
Ook dit paasweekend geldt de ’intelligente lock down’. in Zaanstreek-Waterland zetten we landelijk ontwikkelde 
communicatiemiddelen in. Naast de ‘blijf thuis’-boodschap is specifieke aandacht voor (groeps)activiteiten zoals 
motorrijden, wielrennen en winkelen. De landelijke crisisorganisatie (LOT-C) verzocht ons om te monitoren hoe 
mensen in onze regio de maatregelen dit paasweekend naleven. Naast de omgevingsbeelden leveren Politie en 
BOA’s ons de informatie hiervoor. Met deze monitoring bepalen we gezamenlijk of extra maatregelen nodig zijn.  
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Hoe om te gaan met evenementaanvragen na 1 juni 2020 
Eén van de landelijke maatregelen is dat evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden zijn tot  
1 juni 2020. Gemeenten, hulpdiensten en organisatoren wensen op korte termijn meer duidelijkheid vanuit de 
landelijke overheid over hoe om te gaan met evenementen ná 1 juni 2020. Specifiek: welke maatregelen komen 
er en hoe luidt het handelingsperspectief voor de al vergunde evenementen na 1 juni, nieuwe vergunnings-
aanvragen en voor het verschuiven van evenementen. Hier kan een spanningsveld ontstaan tussen het 
economisch belang van het snel weer kunnen organiseren van evenementen en de zorg over een te grote 
hoeveelheid evenementen die druk leggen op de handhaving. Uiteraard staan de richtlijnen voor de 
volksgezondheid voorop. 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bespreekt dit punt in het Veiligheidsberaad.  
 
  

 
 
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 
 
 


