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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 5, 26 maart 2020  
 

In totaal 115 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 25 maart per 
gemeente: 
Gemeente Aantal casus Aantal overleden 

Beemster 2 1 

Edam-Volendam 10  

Landsmeer 7  

Oostzaan 7  

Purmerend 40 1 

Waterland 11 1 

Wormerland 5 1 

Zaanstad 30 2 

Nog niet bekend 3*  

Totaal in de regio 115 6 

*Waarvan 1 geen vaste woon- en verblijfplaats heeft 
 
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. De afgelopen tijd was het landelijk 
aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te 
vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich 
verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De 
komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking. 
 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
De noodzaak voor landelijke coördinatie in het spreiden van patiënten over de ziekenhuizen is groot. 
Het LCPS is inmiddels beperkt operationeel. De volgende stap is dat ziekenhuizen schakelen met het 
ROAZ-coördinatieteam, de aangegeven procedure volgen en volledige medewerking verlenen aan het 
verder automatiseren van de gegevens uitvraag. 
 
Verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen in de regio 
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan beschermingsmiddelen 
voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. De afgelopen periode is er door kleine 
leveranties en de hulp onderling de ergste nood opgevangen. In opdracht van het ministerie van VWS, 
werkt een samenwerkingsverband van GGD’en, GHOR bureaus, de LNAZ en inkopers van het 
Landelijk Consortium Hulpmiddelen aan het inkopen, zonder winstoogmerk,  en het toetsen van de 
kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodat alle zorgverleners die bezig zijn met het 
behandelen en bestrijden van corona over voldoende beschermingsmiddelen beschikken. 
 



   
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daarbij ligt nu de prioriteit bij het leveren aan ziekenhuizen, huisartsen, ambulances en GGD’en, acute 
mondzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. 
De regionaal coördinator van onze regio is het Amsterdam UMC. Dit ziekenhuis zorgt dat de 
beschikbare voorraden op de juiste plek komen. Zij weten wat de behoefte is in de regio en waar de 
grootste knelpunten zitten. De inventarisatie en (her)distributie van bestaande en nieuwe voorraden 
doen zij samen met het PBM-team van GGD GHOR Nederland. 
 
OLVG Corona-app 
Het  OLVG heeft een app ontwikkeld waarmee mensen, door middel van het invullen van een aantal 
vragen, kunnen zien of ze symptomen van corona hebben. Het gebruik van deze app wordt langzaam 
uitgebreid in de regio. De longartsen van het Zaans Medisch Centrum hebben hierover contact. 
 
Impact van corona op het Rijksvaccinatieprogramma 
Sinds de aangescherpte maatregelen die maandagavond 23 maart door het kabinet zijn 
gepresenteerd, bellen steeds meer ouders naar de GGD om hun afspraken af te zeggen. Intern heeft 
GGD de mogelijkheden bekeken om bepaalde contactmomenten wel te kunnen blijven aanbieden. 
Sommige contactmomenten worden nog steeds op locatie gedaan. Andere contactmomenten kunnen 
telefonisch plaatsvinden als de ouders dit wensen.  Via onze website en andere kanalen hebben wij 
gecommuniceerd wat de coronamaatregelen betekenen voor de contactmomenten binnen de 
Jeugdgezondheidszorg. <https://www.ggdzw.nl/nieuws/actueel/activiteiten-jeugdgezondheid-tijdens-
coronamaatregelen/> 
De GGD voert in ieder geval de contactmomenten uit die cruciaal zijn voor kinderen van 0 tot 14 
maanden, inclusief de 22 wekenprik voor zwangeren en de hielprikjes. De GGD houdt hierbij de 
richtlijnen aan: minimaal 1,5 meter afstand, slechts één ouder mag mee naar binnen, ouders of 
kinderen die verkouden zijn kunnen pas komen als ze klachtenvrij zijn.  
Door de coronacrisis is de opkomst voor vaccinaties lager. Dit komt bijvoorbeeld omdat ouders 
aangeven dat ze bang zijn dat de vaccinaties de weerstand van hun kinderen aantast. De GGD 
benadert ouders die niet zijn gekomen actief, met de boodschap dat vaccinaties veilig zijn, ook nu.  
 
Neonatale gehoorscreening tijdelijk stop gezet 
Het ministerie van VWS heeft besloten om van 24 maart t/m 6 april de neonatale gehoorscreening 
tijdelijk niet uit te voeren. Deze gehoorscreening en de hielprik worden meestal tegelijk bij een 
huisbezoek door de GGD aangeboden, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte. De betrokken partijen 
onderzoeken hoe de gehoorscreening later alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd 
zodra dit duidelijk is. De hielprikscreening blijft wel doorgaan. 
 
Toolkit: Thuis met kinderen, en nu? 
Sinds de kinderdagverblijven en scholen zijn gesloten, zitten veel ouders met hun kinderen thuis. 
Binnen de GGD heeft de Jeugdgezondheidszorg daarom een toolkit ontwikkeld voor ouders waarin 
adviezen en tips op een rijtje zijn gezet om met deze nieuwe situatie om te gaan. De toolkit kan men 
vinden op de websites van Centrum Jong, CJG’s en GGD <https://www.ggdzw.nl/thuis-met-kinderen-
en-nu/>.  
 

  

https://www.ggdzw.nl/nieuws/actueel/activiteiten-jeugdgezondheid-tijdens-coronamaatregelen/
https://www.ggdzw.nl/nieuws/actueel/activiteiten-jeugdgezondheid-tijdens-coronamaatregelen/
https://www.ggdzw.nl/thuis-met-kinderen-en-nu/
https://www.ggdzw.nl/thuis-met-kinderen-en-nu/
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Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
Dinsdag 24 maart werd bekend dat in Purmerend en Waterland het eerste corona-slachtoffer te betreuren was.  
De betrokken burgemeesters gaven hiervoor een statement. Woensdag 25 maart viel in Wormerland en Beemster het 
eerste dodelijke slachtoffer. Ook daarover is bericht.  

Nieuwe noodverordening 
Op 26 maart ondertekende de voorzitter van de Veiligheidsregio, na overleg hierover binnen het Regionaal 
Beleidsteam (RBT) de nieuwe noodverordening. Hiermee kunnen we de landelijk afgekondigde maatregelen 
uitvoeren. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie zijn zichtbaar aanwezig op straat en 
spreken burgers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Als dit niet voldoende is, kunnen de handhavers 
optreden conform deze noodverordening. 
De nieuwe noodverordening is gecommuniceerd via de communicatiekanalen van VrZW en de gemeenten, 
ondersteund met een persbericht, Vragen en Antwoordenlijsten (Q&A) en een gezamenlijk statement voor de 
burgemeesters.  
 
Werkwijze voor markten 
Het RBT besloot over de regionale werkwijze rondom markten. Markten spelen een belangrijke rol in de 
voedselvoorziening. Daarom vragen we aan gemeenten zich maximaal in te spannen om de markten door te 
laten gaan, mits iedereen zicht houdt aan de bestaande voorwaarden, zoals 1,5e meter afstand houden. Als 
mensen niet aan die voorwaarden voldoen, kan de markt niet door gaan.   
 
Inzet buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s)  
Door de noodverordening is regionale inzet, capaciteit en sturing van de BOA’s noodzakelijk. Afgesproken is 
daarom dat BOA’s voor de volledige regio zijn aangewezen. BOA’s werken voor de eigen gemeente, tenzij het 
voor het handhaven van de noodverordening nodig is om daar buiten te assisteren. 
 
Zorghotels inrichten 
We inventariseren de mogelijkheden om zorghotels in te richten. Deze kunnen ziekenhuizen en de thuiszorg 
ontlasten. Een aantal hotels stelde zich hiervoor beschikbaar. Als het noodzakelijk blijkt om deze in te richten, 
kunnen we dat – mogelijk met ondersteuning vanuit Defensie – snel realiseren.  
 
Opvang patiënten 
Thuiswonende ouderen of ouderen in een verpleeghuis die corona hebben, kunnen sinds woensdag terecht in 
een speciaal ingerichte unit van Zorgcirkel in Purmerend. Evean richt deze ruimte in. Het gaat daarbij om 
personen die niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis, maar ook niet thuis kunnen blijven en die 
verzorging nodig hebben. 
 
Communicatie 
Omgevingsbeeld 

Dagelijks worden er omgevingsbeelden gemaakt voor onze regio. De afgelopen tijd zien wij met name regionale 

en lokale vragen over het aanscherpen van genomen maatregelen. Daarnaast monitoren we samen met de 

politie en de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) welke effecten de maatregelen op straat hebben. 

Aan de hand van deze beelden bepalen we de communicatieaanpak. Het huidige beeld (op straat en op social 

media) is vrij rustig: de mensen lijken begrip te hebben voor de genomen maatregelen en houden zich steeds 

meer aan de oproep om thuis te blijven en afstand te houden.  

Pers 

Woensdag 25 was er een persmoment bij de huisartsenpost in de Topsporthal in Koog aan de Zaan.  

De huisartsenorganisatie en burgemeester Jan Hamming kwamen aan het woord. Diverse lokale en landelijke 

media pikten dit op, waaronder RTLNieuws.nl 

 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/video/5070081/sporthal-zaanstreek-coronavirus-huisartsenpost-omgebouwd
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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 
 
 
 
 


