
   

1 
 

 

 

 

Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 2, 1 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). 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: communicatie@ggdzw.nl. 

 
 

GGD Zaanstreek-Waterland 

Gewijzigd testbeleid 

Het testbeleid bij de aanpak van COVID-19 is aangepast. Dit landelijke beleid is niet meer gericht op zoveel 

mogelijk opsporen van infecties. Het testen op corona gebeurt in de huidige ‘mitigatie-fase’ alleen nog binnen de 

huisartsenpraktijk of het ziekenhuis bij een zeer beperkte groep patiënten van wie de (huis)arts de testindicatie 

bepaalt. GGD Zaanstreek-Waterland verricht in deze fase geen testen meer. Inmiddels hebben we bestuurders, 

huisartsen en zorginstellingen over deze nieuwe wijze geïnformeerd per mail. Breder publiek informeerden we 

via de website en sociale media. 

Huisartsen en ziekenhuizen testen alleen nog patiënten die verdacht zijn voor COVID-19 en een verhoogd risico 

hebben op ernstig verloop als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn: 

• Ouderen (>70 jaar) 

• Patiënten met onderliggend lijden conform de medische indicaties voor influenzavaccinatie 

• Ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie (kunnen in principe in het ziekenhuis 
getest worden) 
 

De huisarts of het ziekenhuis bepaalt op klinische gronden of bij personen met een verhoogd risico, een indicatie 

is om te testen. De huisarts doet de triage op grond van zijn kennis van de medische situatie van de patiënt. Dus 

niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te worden. Er hoeft alleen getest te worden als 

dit consequenties heeft voor de behandeling.  

Voor heel Nederland geldt nog steeds dat gezinscontacten van een bevestigde patiënt gedurende de 

incubatietijd - dus 14 dagen - zoveel mogelijk thuis blijven en sociale contacten vermijden. Zij ontvangen een 

informatiebrief van de GGD. De rol van de GGD ligt nu in deze fase voornamelijk bij contactopsporing. 
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De GGD informeert voortaan niet meer, zoals tot heden het geval was, de voorzitter van de Veiligheidsregio en 

de betrokken burgemeester indien burgers in hun gemeente positief getest zijn. De GGD zal ook geen overzicht 

van besmettingen op de website meer vermelden. Dit overzicht wordt voortaan centraal via het RIVM 

gecommuniceerd.  

De GGD zal zich blijven inzetten op de publiekscommunicatie en blijft in gesprek met de huisartsen om af te 

stemmen over de uitvoering van aanpak van het coronavirus in deze nieuwe fase. 

 

ROAZ opgeschaald naar ‘code rood’ 

De impact van het coronavirus op onze regio zal voor mogelijke zorgcontinuïteitsproblemen zorgen. Daarom is 

besloten om het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) op te schalen naar opschalingsniveau rood. Deze 

opschaling heeft betrekking tot de zorgcontinuïteit in het ROAZ-verzorgingsgebied van zes 

GGD/Veiligheidsregio’s in de regio Noord-Holland en Flevoland (incl. Gooi & Vechtstreek). Er is een crisis-ROAZ 

ingericht met daarin van elke zorgsector een vertegenwoordiger. Deze coördinatie en afstemming voorkomt dat 

de regionale zorgcontinuïteit vastloopt als er geen regionale aanpassing in het zorgaanbod wordt gedaan, dan 

wel maatregelen worden genomen. 

Belangrijke besluiten worden voortaan in ROAZ-verband afgestemd en de besluitvorming in ROAZ-verband is 
leidend. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) participeren de zes GGD/Veiligheidsregio’s met partners 
uit de ziekenhuizen, huisartsenzorg, ambulancezorg, VVT-sector en de GGZ-sector.   
 
Op 13 maart 2020 heeft ROAZ een aantal belangrijke besluiten genomen in de aanpak van het coronavirus: 
 

- Het personeelsbeleid en het testbeleid vindt plaats op basis van de richtlijnen van het RIVM. 

- Afspraken over de bezoekregeling: 

Ziekenhuizen: 1 persoon, per dag 
Uitzonderingen: 
        Kinderen (2 personen) 
·       Terminale patiënten 
VVT: 1 persoon, per dag. De richtlijn van Actiz is leidend. 

 
- Congressen (binnen- en buitenland) vinden géén doorgang. Niet-patiëntgebonden bijeenkomsten 

stoppen per direct. Patiëntgebonden bijeenkomsten (multidisciplinair overleg) met niet meer dan 
noodzakelijk aantal aanwezige personen. De dagbesteding in de VVT wordt bepaald op grond van 
individuele inschatting van de zorgorganisatie. Ook hier geldt de richtlijn van Actiz. 

 
- Ziekenhuizen schalen de planbare zorg met 50% af, waarbij de te verwachten IC-capaciteit als criterium 

wordt meegenomen. Amsterdam UMC bepaalt mate van afschaling en de regio volgt dit op. Het doel is 
het creëren van (IC)-capaciteit /capaciteit vrijhouden en medewerkers trainen in gebruik 
beademingsapparatuur. 

 
- De poliklinische zorg gaat door, maar er wordt gestreefd naar zo min mogelijke fysieke contacten, onder 

meer door telefonisch overleg/consultatie. 
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Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

Sinds 12 maart wordt er gewerkt conform 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. 

• Uitwerken van landelijke lijnen 

• Monitoren en beheersen maatschappelijke continuïteit 

• Bewaakt de continuïteit van de vitale processen en ondersteun waar nodig 

• Bewaakt en borgt de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en de crisisorganisatie 

• Informatievoorziening & crisiscommunicatie: (communicatielijnen, verantwoordelijkheden en uitvoering) 

• Adviseren van het bestuur 

Daarnaast overlegt het Regionaal Beleidsteam (RBT) twee keer per week. Hierin hebben alle burgemeesters 

zitting. Het overleg wordt voor gezeten door Jan Hamming, Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

Daarnaast is er dagelijks een bestuurlijk afstemmingsoverleg met de voorzitter van de veiligheidsregio en de 

belangrijkste adviseurs binnen de crisisorganisatie. 

Noodverordening 

Ten behoeve van de landelijke maatregelen die zijn afgekondigd is er vanaf 17 maart 2020 een noodverordening 

van kracht. Voor de handhaving van deze noodverordening is er een handelingskader voor de gemeente en 

politie vastgesteld welke van toepassing is voor alle gemeentes binnen Zaanstreek-Waterland.  

Continuïteit vitale processen 

De continuïteit van de vitale processen wordt gemonitord. Op dit moment zien wij geen knelpunten. Ook op het 

gebied van de hulpverlening en crisisorganisatie zien wij momenteel geen problemen.  

Communicatie 

Het regionale omgevingsbeeld van maandag 16 maart laat een rustig beeld zien. Iedereen lijkt zich goed te 

houden aan landelijke maatregelen. Media berichten vooral feitelijk over de gevolgen van de recente maatregel. 

Landelijke berichtgeving en handelingsperspectieven worden veel gedeeld. Er zijn veel maatschappelijke 

initiatieven om elkaar te helpen. 

Berichtgeving wordt via de gemeentelijke en regionale kanalen gedeeld. De 8 burgemeesters van Zaanstreek-

Waterland hebben in gezamenlijkheid een statement uitgebracht ten aanzien van de aangescherpte 

maatregelen en de noodverordening. Deze is te vinden op www.vrzw.nl. 

 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op deze wijze regelmatig op 
de hoogte houden 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 




