
   
 

1 

 

 

 

 

Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 17, 21 mei 2021 
 
 

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 

wekelijks op de hoogte van 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 en college te informeren. Mocht u vragen hebben 

naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar IM@vrzw.nl 

 

Continuïteit en schaarste 
 
In totaal 34.233 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland t/m 19 mei 2021.  

 
 
Aantal besmettingen COVID-19, per week, Zaanstreek-Waterland, bron RIVM 
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus 
 
 
 

mailto:IM@vrzw.nl
https://ggdzw.incijfers.nl/dashboard/dashboard/
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Aantal overledenen COVID-19 Zaanstreek-Waterland, bron RIVM 
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus 
 
 
Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek van februari blijkt dat 
slechts 37% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in 
werkelijkheid hoger.  
 
Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 21e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief 
geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen 
afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de 
ranking. 
 
Net als landelijk was er in onze regio afgelopen week sprake van een daling van het aantal 
besmettingen. De grotere gemeenten, Edam-Volendam, Purmerend en Zaanstad, laten een daling 
zien volgens de landelijke trend. In de andere, kleinere, gemeenten schommelt het aantal 
besmettingen door de kleine aantallen. In deze gemeenten zie je nog niet duidelijk een dalende trend.  
 
U vindt besmettings- en testcijfers per wijk in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Leeftijd 
In alle leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen sinds eind april. Het aandeel besmettingen is in 
de afgelopen week het grootst in de leeftijdsgroep 20-29 jaar. 
 
 
 

https://ggdzw.incijfers.nl/dashboard/dashboard/
https://www.ggdzw.nl/panelonderzoek-coronavirus-februari-2021/
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  12 t/m 18 mei 5 t/m 12 mei 

0-9 jaar 5% 5% 

10-19 jaar 14% 15% 

20-29 jaar 22% 21% 

30-39 jaar 14% 14% 

40-49 jaar 15% 15% 

50-59 jaar 15% 17% 

60- 74 jaar 12% 10% 

75 jaar en ouder 3% 3% 

 
Ziekenhuisopnames 
In de gehele ROAZ regio Noord-Holland/Flevoland is, net zoals landelijk, een zichtbare daling waar te 
nemen in het aantal COVID opnames op de IC en de kliniek. Het ZMC heeft aangegeven vanaf deze 
week de reguliere zorg weer deels op te schalen.  
 
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op  
20 mei om 14.00 uur: 
 

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 7 9 

Zaans Medisch Centrum 2 6 

Bron: ROAZ 
 
De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen inwoners van de regio 
Zaanstreek-Waterland én andere regio’s. In de week van 12 t/m 18 mei zijn 10 inwoners van de regio 
Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in 
een ziekenhuis buiten de regio zijn.  
 

 
Testen  
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal 
van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal 
niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.  
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In onze regio nam het aantal mensen dat zich liet testen de afgelopen weken verder af. Dit komt 
overeen met het landelijk beeld. In de teststraten in onze regio werd in de laatste week 60% van de 
capaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in 
de afgelopen week 11.8%, wat vergelijkbaar is met het landelijk percentage van 11.5%.  
 
Het aantal mensen dat zich laat testen is de laatste weken sterk teruggelopen. De testcapaciteit is 
daarom verder teruggeschroefd. Wel met de mogelijkheid om deze snel weer te kunnen opschalen als 
dit nodig is. De GGD hoopt daarnaast dat door het laagdrempelig aanbieden van de coronatest meer 
mensen met coronaklachten zich laten testen. Vanaf maandag 24 mei kunnen mensen daarom 
zonder afspraak terecht bij de teststraten in Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Het gaat 
om de reguliere PCR-test, waarbij de uitslag binnen 24 tot 48 uur na testafname volgt. Vanaf dinsdag 
25 mei is dit ook mogelijk in de teststraat in Wormerveer. De teststraat in Wormerveer is dan ook niet 
langer uitsluitend voorbehouden aan kinderen en hun ouders; iedereen kan zich hier laten testen. Het 
is belangrijk dat mensen een ID bewijs meenemen en een mobiel telefoonnummer en e-mailadres 
door kunnen geven.  
 
Mensen die liever op afspraak geholpen worden kunnen ook nog gewoon een afspraak maken via 
www.coronatest.nl of bel 0800-1202 (van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar). Voor mensen in de zorg, het 
onderwijs of kinderopvang die zich met voorrang kunnen laten testen geldt dat dit nog wel op afspraak 
gaat via het  gebruikelijke nummer 0800 – 8101 (bereikbaar tussen 7.30 – 20.00 uur). Het testen van 
deze groepen vindt nog steeds dagelijks plaats tussen 9 en 11 uur in Purmerend en Zaandam.  
 
De teststraat in Wormerveer is tijdens eerste en tweede Pinksterdag (23 en 24 mei) gesloten. 

 

 

 

http://www.coronatest.nl/
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Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland 

Purmerend 200 

Wormerveer 200  (alleen op doordeweekse dagen en niet tijdens Pinksteren) 

Zaandam 200 

Totaal  600 

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit  

Volendam      100 

Bron- en contactonderzoek  
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit 
houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na 
de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en 
dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als 
schriftelijk. De GGD heeft deze week 200-300 uur landelijke ondersteuning gekregen. Besmettingen 
vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (62%), bij bezoek thuis (27%) en  werksituaties 
(10%). Het aantal besmettingen in scholen nam af naar minder dan 1% van de besmettingen. 
 
Vaccinaties Zaanstreek-Waterland 
Mensen met geboortejaar 1963 tot en met 1966 zijn aan de beurt om een vaccinatieafspraak te 
maken. Jongeren met een medisch hoog-risico die thuis wonen krijgen sinds 18 mei een uitnodiging 
voor vaccinatie. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005. Zij kunnen een afspraak 
maken bij de GGD. Sinds afgelopen week worden ook Cliënten Beschermd Wonen uitgenodigd voor 
het krijgen van een vaccinatie op de GGD-locaties.  
 
Vaccineren kwetsbare groepen 
Op woensdag 2 juni gaat de GGD de dak- en thuislozen in Zaandam vaccineren en op 3 juni de 
Vrouwenopvang en dak- en thuislozen in Purmerend. Deze groep krijgt het Janssen vaccin. Een 
tweede prik is bij dit vaccin niet nodig.  
 
Verruiming openingstijden vaccinatielocaties 
Om de geplande uitbreiding van het aantal vaccinaties in de komende periode in onze regio te 
realiseren, worden de openingstijden op de beide regionale vaccinatielocaties in Purmerend en 
Zaanstad per 7 juni verruimd naar 22.00 uur (nu 20.00 uur). Ook wordt het aantal priklijnen uitgebreid 
en het aantal prikken per uur verhoogd van 20 naar 24 per priklijn.     
 
De GGD heeft de afgelopen maanden steeds geanticipeerd op de toename van het aantal vaccinaties 
door tijdig extra personeel te werven en aan te trekken. Op dit moment is er in onze regio voldoende 
extra personeel en zijn we bezig met de verdere voorbereiding van de opschaling en het inwerken van 
deze nieuwe medewerkers.  
 
Verhogen vaccinatiebereidheid 
De GGD, gemeenten en sociale partners trekken samen op in het informeren van moeilijk bereikbare 
groepen over de coronavaccinatie. Er wordt contact gelegd met sleutelpersonen binnen specifieke 
wijken en groepen. De GGD organiseert op korte termijn een webinar voor deze sleutelpersonen over 
vaccineren. De sleutelpersonen kunnen vervolgens een rol spelen in het informeren van hun netwerk, 
het beantwoorden van vragen en het wegnemen van zorgen rond het vaccineren. Ook biedt de GGD 
aan om presentaties te geven en in gesprek te gaan binnen wijken en netwerken.   
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Daarnaast bekijkt de GGD met partners of we de procedure rond het maken van een 
vaccinatieafspraak laagdrempeliger kunnen maken. Zo start De Bieb in de Zaanstreek vanaf volgende 
week met het helpen bij het maken van een vaccinatieafspraak. Mensen kunnen hiervoor een 
afspraak maken met De Bieb op diverse locaties in de Zaanstreek. Het Infopunt van De Bieb is van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 15:00 uur telefonisch en via WhatsApp bereikbaar via 
(075) 617 22 52. 
 
Deze acties zijn een aanvulling op de landelijke campagne van het ministerie van VWS richting 
moeilijk bereikbare groepen, waarin ook sleutelpersonen in alle regio's worden getraind en gerichte 
communicatiemiddelen worden gemaakt en via de kanalen van de doelgroepen worden verspreid. 
 
Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland  
In onderstaande tabel vindt u alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen 
wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen. 
 

 Aantal vaccinaties gezet van 
13-5 t/m 19-5-2021 

Aantal vaccinaties gezet in 
totaal 

Eerste vaccinatie 7.484 80.420 

Tweede vaccinatie* 7.040 35.253 

Totaal 14.524 115.673 

 
Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD 
 

 Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners van 

13-5 t/m 19-5-2021 

Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners in totaal 

Eerste vaccinatie 7.624 74.762 

Tweede vaccinatie* 6.503 31.014 

Totaal 14.127 105.776 

 
* Tweede vaccinatie: 
Een deel van de mensen  ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor 
zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik, ontvangen 
geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, 
mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van 
de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het 
aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het 
geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad. 

Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in 
Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in 
een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen 
gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers 
en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit 
overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners 
van Zaanstreek-Waterland. 
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GGD’en en Erasmus MC winnaar BID Award voor Meest positieve overheidsorganisatie 2021 
De BID Award voor de meest positieve overheidsorganisatie gaat dit jaar naar de 25 GGD’en én naar 
het Erasmus Medisch Centrum. Samen krijgen zij de prijs voor hun enorme inzet in de bestrijding van 
het coronavirus. De GGD’en krijgen de award onder meer voor het grootschalig testen, bron- en 
contactonderzoek en natuurlijk voor het mede uitvoeren van de grootste vaccinatieoperatie in de 
geschiedenis van Nederland. 
 
De BID Positivity Awards maken onderdeel uit van de Big Improvement Day (BID). BID is in 2008 
opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te 
brengen. Andere genomineerden voor de award waren het Dijklander Ziekenhuis en de 
samenwerkende Veiligheidsregio’s. 
 
Webinar gezondheidseffecten corona 
18 mei organiseerde de GGD en het RIVM een webinar over de gezondheidseffecten van corona. Er 

werd ingegaan op psychische effecten, maatschappelijke en sociale effecten en de verschillen tussen 

leeftijdsgroepen. Ook kwamen de coronasubsidies aan de orde op de 3 actielijnen psychisch, leefstijl 

en kwetsbare groepen met voorbeelden van interventies. Heeft u dit gemist en wilt u meer informatie 

over deze onderwerpen dan kunt u uw vraag stellen via gb@ggdzw.nl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/bid-award/
mailto:gb@ggdzw.nl
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Bestuur en beleid 
 
Terugkoppeling Veiligheidsberaad en RBT-C 

Veiligheidsberaad – 10 en 17 mei 

Tijdens beide vergaderingen van het Veiligheidsberaad is het maatregelenpakket uitvoerig aan de 

orde geweest. De maatregelen komen voort uit de stappen van het openingsplan waarbij stap 2 op 19 

mei is ingegaan. De volgende coronamaatregelen zijn per 19 mei losgelaten of aangepast.  

• Binnen sporten is weer mogelijk onder voorwaarden. Een maximum van 30 personen per 

ruimte is toegestaan en iedereen houdt 1,5 meter afstand. 

 

• Buiten sporten in groepsverband kan weer met maximaal 30 personen en iedereen (vanaf 

27 jaar) houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 

 

• Recreatie buiten als attractieparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder 

voorwaarden open. Hier geldt o.a. 1 persoon per 10 vierkante meter. 

  

• Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. 

 

• Kunst en cultuur buiten is weer mogelijk. Zo mogen buitenlocaties voor podiumkunsten en 

filmvertoningen open. Ook openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten gaan 

weer open. 

 

• Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Bijvoorbeeld boten-, kano- 

en fietsenverhuur.  

 

• Buitenterrassen langer open, van 6.00 tot 20.00 uur. Terrassen bij sportlocaties mogen ook 

weer open, waarvoor dezelfde regels gelden als op andere buitenterrassen. 

 

• Alles contactberoepen zijn toegestaan. 

Alle overige maatregelen blijven gelden. Stap 3 met verdere versoepelingen is gepland op 9 juni. 

Tijdens het Veiligheidsberaad is benadrukt dat deze stap mogelijk vervroegd kan worden als de 

huidige positieve trend in de cijfers zich zo blijft ontwikkelen.  

Tenslotte is in het Veiligheidsberaad ook gesproken over het toegangstesten dat naar verwachting 

met ingang van juni een wettelijke basis krijgt. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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Regionaal Beleidsteam Covid-19 (RBT-C) – 20 mei 

Het tweewekelijkse RBT-C duurde deze keer kort met alleen het beeld van de actuele situatie op de 

agenda. Er hoefden geen besluiten te worden genomen. 

 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u zo regelmatig op de 
hoogte van de stand van zaken rond de aangepaste maatregelen 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Raasing      mr. F.H.J. Strijthagen 
Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 


