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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 4, 24 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 72 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 23 maart per gemeente: 
 

- Edam-Volendam: 6 

- Landsmeer: 5 

- Oostzaan: 5 

- Purmerend: 22 

- Waterland: 10 

- Wormerland: 2 

- Zaanstad: 20 

- Gemeente nog niet bekend: 2 

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 ‘mitigatiefase’, is de zorg volledig gericht op 

mensen ouder dan 70 en mensen met een zwakke gezondheid. Met het nieuwe testbeleid zijn het 

vooral die ziekenhuizen die patiënten testen op het coronavirus. De reden hiervoor is 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 GGD 

Al is het testbeleid gewijzigd, corona is een A-ziekte [red. melding plichtig; met specifieke dwingende 

maatregelen als thuisisolatie]. Daarom voert het team Infectieziektebestrijding (IZB) nog steeds 

contactonderzoek uit. Zij ontvangt veel vragen, veelal over de richtlijnen voor het zichzelf testen van 

de huisarts. Het team is versterkt met vier extra collega’s.  
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Bij Veilig Thuis en het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) is het aantal meldingen vooralsnog 

niet toegenomen.  

Via www.ggdzw.nl en sociale media zijn burgers geïnformeerd over de aangepaste werkzaamheden 

van de GGD.  

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de care 

Op vrijdag 20 maart 2020 publiceerde het RIVM een aangepaste richtlijn voor het gebruik van  

persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers buiten het ziekenhuis.  

Het RIVM adviseert om in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg 

persoonlijke beschermingsmiddelen alleen te gebruiken bij behandeling of verpleging van lichamelijk 

ernstig zieke of zeer kwetsbare personen. De GGD heeft de ketenpartners in de zorg op 23 maart 

2020 op deze richtlijnen geattendeerd. 

Informatie 

Speciaal voor gemeenten heeft de VNG een pagina ingericht voor vragen over het coronavirus: 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus.  

Zorgprofessionals kunnen nu met medische, sociale en maatschappelijk vragen terecht  op 

www.coronacentrum.nl. Onderwerpen zijn hier thematisch gerangschikt, met links die verwijzen naar 

betrouwbare bronnen zoals Rijksoverheid, RIVM, Thuisarts en Pharos.  

De laatste nieuwsbrief van Een tegen eenzaamheid (VWS) is een corona-special met veel informatie 

over acties gericht op kwetsbaren, in het bijzonder ouderen.  

 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Afgelopen zaterdag 20 maart heeft het coronavirus het eerste slachtoffer in onze regio geëist. Een 80-jarige man 
uit Zaanstad is overleden. Burgemeester Hamming berichtte hierover. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie 
en naar alle andere inwoners die te maken krijgen met dit virus. Vanuit de crisisorganisatie doen wij er alles aan 
om de verdere verspreiding tegen te gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waar wij 
momenteel mee bezig zijn. 
 
 
Inrichting centrale huisartsenposten Purmerend en Zaanstad 
De huisartsenposten in Sporthal De Beuk in Purmerend en Topsporthal in Koog a/d Zaan zijn geopend. De 
locaties zijn ingericht en operationeel om burgers met een verwijzing van de huisarts te ontvangen.  
Op verzoek van de GHOR is er een aanvraag tot bijstand Defensie voorbereid voor het leveren van een militair 
medisch logistiek manager voor de tijdelijk ingerichte huisartsenposten in beide sporthallen. Vanaf 23 maart zijn 
zij werkzaam in de locaties.  
 
Aangescherpte maatregelen 
Vanaf maandag 23 maart 2020 gelden aangescherpte maatregelen. Deze vullen de bestaande regels aan: 

http://www.ggdzw.nl/
http://www.ggdzw.nl/
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
http://www.coronacentrum.nl/
http://www.coronacentrum.nl/
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/60e955ce-6a52-4e83-bc7d-d350d74c9846/Nieuwsbrief.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/60e955ce-6a52-4e83-bc7d-d350d74c9846/Nieuwsbrief.pdf
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Voor deze maatregelen wordt een nieuwe noodverordening worden opgesteld. Na vaststelling kan en zal 
er ook tot handhaving worden overgegaan. 
 
Zorgcirkellocatie ingericht voor opvang bevestigde coronapatiënten  
Verpleeghuis Jaap van Praag in Purmerend (zorginstelling de Zorgcirkel) bereidt de opvang voor van 
patiënten die het coronavirus hebben of waarvan vermoed wordt dat ze het hebben. Deze patiënten komen van 
andere Zorgcirkellocaties. De opvanglocatie is sinds maandag 23 maart operationeel. Het Rode Kruis 
ondersteunt de Zorgcirkel gedurende dit hele proces en regelt het interregionale vervoer naar het verpleeghuis. 
De communicatie verloopt via de Zorgcirkel zelf. 
 
Inzamelen broodnodige persoonlijke beschermingsmiddelen 
Er is een ernstig tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij zorgverleners. Daarom coördineert de 
GHOR het inzamelen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij bedrijven en burgers in onze regio en ook de 
uitgifte ervan. Er zijn drie inzamellocaties ingericht: de brandweerkazernes in Zaandam, Purmerend en 
Volendam. Deze zijn sinds afgelopen vrijdag open. De eerste PBM’s zijn binnen en worden verspreid onder de 
zorginstellingen. Het actiecentrum Communicatie roept via diverse kanalen regelmatig op om beschikbare 
materialen in te leveren. Ook het Rode Kruis en zorginstellingen hebben acties uitgezet om materialen in te 
zamelen. 
 
Communicatie 
Regionale omgevingsbeelden laten zien dat sommige mensen nog moeite hebben met voldoende afstand te 

houden. Dit gedrag valt vooral op bij de jeugd, bepaalde beroepsgroepen en mensen die boodschappen doen in 

de supermarkt. Inmiddels zijn de maatregelen aangescherpt en wordt een noodverordening voorbereid. Tot deze 

juridisch is afgerond spreken we mensen aan als we zien dat ze met meer dan drie personen bij elkaar zijn en/of 

geen 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Zowel politie als handhaving (boa’s) wordt hiervoor ingezet en zullen 

de komende tijd daarom nog vaker zichtbaar zijn op straat. 

Insteek is dat we verdere verspreiding van het virus willen voorkomen en de gezondheid van onze inwoners 

zoveel mogelijk beschermen. Als regio Zaanstreek Waterland trekken we hier samen in op.    

De communicatieboodschap voor de burgemeesters (bedoeld om helder en eenduidig de drie fasen 

containment, mitigatie en adaptie te duiden, ofwel indammen, beperken en aanpassen) wordt aangepast aan de 

verscherpte maatregelen.  

Pers 

Pers is zeer geïnteresseerd in de artsenposten die zijn ingericht in sporthallen in Purmerend en Koog aan de 

Zaan. Om mensen goed te informeren over doel en werkwijze wordt een eenmalig persmoment georganiseerd 

in week 13 (23-29 maart). Burgemeester Jan Hamming zal als voorzitter van de VrZW hierbij aanwezig zijn.  

 

 
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 
 


