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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 3, 20 maart 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) van GGD Zaanstreek-Waterland en 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Met deze nieuwsbrief houden wij u twee keer per week 
op de hoogte over de landelijke en regionale aanpak rondom het coronavirus. Met deze nieuwsbrief kunt 
u ook uw gemeenteraad informeren. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail deze 
naar IM@vrzw.nl. 

 
 

GGD Zaanstreek-Waterland 

In totaal 30 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 19 maart per gemeente: 
 

- Edam-Volendam: 3 

- Landsmeer: 3 

- Oostzaan: 2 

- Purmerend: 10 

- Waterland: 7 

- Wormerland: 1 

- Zaanstad:4 

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 uiteen lopen.  

Sinds de bestrijding van het virus is overgegaan in de ‘mitigatie-fase’ is de zorg volledig gericht op mensen 

ouder dan 70 en mensen met een zwakke gezondheid. De test (door (huis)arts of ziekenhuis) is er op gericht om 

hen snel de juiste zorg te kunnen verlenen. De meeste niet-geteste mensen hebben milde griepachtige klachten. 

Het landelijke advies aan hen is om thuis uit te zieken en de huisarts te bellen als de koorts oploopt tot 38+ en 

als sprake is van ademhalingsklachten.  

Inzet team Infectieziektebestrijding 

De afgelopen weken heeft het team Infectieziektebestrijding non stop gewerkt om alle vragen van burgers en 

professionals te kunnen beantwoorden en diagnostiek en bemonstering te doen. Ze kregen  daarbij hulp van 

collega’s uit andere teams. Waar in het begin veel vragen binnenkwamen van burgers, is die stroom met de 

komst van het landelijke informatienummer 0800-1351 verminderd. Ze beantwoorden nu vooral veel vragen van 

zorgprofessionals; huisartsen, ambulancepersoneel, maar ook paramedici en bijvoorbeeld kappers. Dat zijn er 

momenteel 50-60 per dag. Het vaste telefoonteam van twee is uitgebreid met drie extra krachten. Omdat corona 

een A-ziekte is, is het team naast de telefoonbeantwoording ook druk met ophalen van informatie naar 
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aanleiding van positieve testmeldingen. Die informatie vullen ze vervolgens aan in het landelijke 

registratiesysteem.  

Continuïteit GGD  

Een aantal taken en bijbehorende werkprocessen van de GGD moeten altijd doorgang vinden, een en ander 

getoetst aan de bedrijfscontinuïteit. Dit zijn werkzaamheden van algemene infectieziektebestrijding, Veilig Thuis 

en de Jeugdgezondheidszorg. Over onze aangepaste werkzaamheden hebben we burgers geïnformeerd via de 

website en onze social mediakanalen.  

Werkzaamheden van Jeugdgezondheidszorg die doorgaan zijn screening, hielprik en vaccinaties. Dit betreft met 

name de vaccinaties voor 0-4 jarigen alsook de 22-wekenprik voor aanstaande moeders. Wat betreft de 

groepsvaccinaties voor 9-jarigen en 13-jarigen, volgen we de landelijke afspraak om deze uit te stellen met een 

half jaar. De meningokokken-vaccinaties gaan wel door maar op een andere manier en wel vóór 1 juli 2020. 

Vanwege de inzet van JGZ-artsen en verpleegkundigen bij de infectieziektebestrijding zijn consulten en 

afspraken met de JGZ afgezegd. Hierover is uiteraard extern gecommuniceerd en er is veel begrip voor deze 

maatregel. Er zijn de afgelopen dagen allerhande vragen binnengekomen van ouders, over hun afspraken met 

de JGZ of anderszins. Afgelopen maandag en dinsdag hebben de medewerkers van de Jeugdgezondheid 1.031 

telefoontjes beantwoord.   

De werkzaamheden van Veilig Thuis gaan gewoon door. Juist in deze tijd zijn gezinnen, die geconfronteerd 

worden met fysiek en/of mentaal geweld, extra kwetsbaar. We zien vooralsnog geen toename van het beroep op 

Veilig Thuis.  

Verder blijft de GGD ook het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) inzetten voor kwetsbare burgers die 

extra aandacht of zorg nodig hebben. Ook het team dat psychosociale hulpverlening uitvoert staat paraat. 

In zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de heer Hamming op woensdag 18 

maart jl. een bezoek gebracht aan de GGD en de medewerkers met gebak zijn dank en waardering 

overgebracht. 

 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

Sinds 12 maart werken we in Zaanstreek-Waterland volgens de Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure 

(GRIP) 4. Dit omdat er behoefte is aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie in regionaal verband. 

Daarmee ligt het bevoegd gezag bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Gezien de aanscherping van de 

landelijke maatregelen en de maatschappelijke impact is er dagelijks een Regionaal Operationeel Team (ROT) 

actief. Het ROT richt zich op het voorkomen en beperken van onrust in de samenleving en beperken van 

verdere verspreiding van het virus. Daarnaast overlegt het Regionaal Beleidsteam (RBT) twee keer per week. 

Hierin hebben alle burgemeesters zitting. Het overleg wordt voorgezeten door Jan Hamming, Voorzitter 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Daarnaast is er dagelijks een bestuurlijk afstemmingsoverleg 

met de voorzitter van de veiligheidsregio en de belangrijkste adviseurs binnen de crisisorganisatie. 

In zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de heer Hamming op dinsdag 17 

maart jl. het Regionaal Beleidsteam, het Regionaal Operationeel Team en de stafsecties een bezoek gebracht 

en zijn dank en waardering uitgesproken. Onder het genot van koffie en gebak heeft hij zich op de hoogte laten 

stellen door de aanwezige algemeen commandanten. Dit werd zeer gewaardeerd. 
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Inrichting centrale huisartsenposten in Purmerend en Zaanstad 

Huisartsen in onze regio hebben bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een verzoek neergelegd om twee 

sporthallen in te richten voor huisartsenzorg. Hiervoor zijn Sporthal De Beuk in Purmerend en de Topsporthal in 

Koog a/d Zaan ingericht. De twee locaties zijn vanaf vrijdag 20 maart operationeel. Momenteel kunnen de 

huisartsen het aantal bezoeken nog aan, maar het kan zijn dat er een moment komt dat de druk te groot wordt. 

Daarom is het van belang om vooruit te denken. De inzet van deze twee locaties is een goede oplossing, maar 

dagelijks wordt door de huisartsenorganisatie bekeken hoe de continuïteit van de huisartsenzorg kan worden 

gewaarborgd. 

In samenwerking met de huisartsenorganisatie zijn Q & A’s opgesteld en is een persbericht verzonden. 

Regionale en landelijke media hebben dit persbericht opgepakt. Met de opening van deze twee locaties is de 

sporthal in gemeente Waterland weer gesloten. Deze was in de tussenliggende periode ingericht als 

huisartsenpost. 

Tekorten persoonlijke beschermingsmiddelen 

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. In ROAZ-verband vind coördinatie 

en inventarisatie plaats van de tekorten. De afgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling 

de ergste nood opgevangen, maar de situatie is nijpend. Op landelijk niveau wordt er dan ook hard gewerkt om 

nieuwe voorraden beschermingsmiddelen te realiseren. Zodra er materiaal beschikbaar is, wordt dit op basis 

van de inventarisatie verdeeld naar waar de nood het hoogst is.   

Communicatie 

De landelijke en regionale omgevingsbeelden laten zien dat er behoefte blijft aan meer duidelijkheid ten aanzien 

van het aantal besmettingen. Daarnaast komen er veel vragen op het gebied van buitenspelen, samenscholing 

van groepen jongeren en of de overheid niet meer moet sturen op de 1,5 meter afstand in supermarkten. 

Daarnaast ook veel aandacht voor sociale en slimme initiatieven. Het verzonden persbericht t.a.v. de opening 

van de twee huisartsenposten werd door landelijke en regionale media opgepakt.  

Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. We houden u op deze wijze regelmatig 
op de hoogte van de stand van zaken ten aanzien van de aangepaste maatregelen en de regionale 
noodverordening.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Raasing      mr. F.H.J. Strijthagen 
Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 


