
   
 

1 

 

 

 

 

Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 01, 8 januari 2021  
 
 

Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van 

de GGD.  

 

Voor u ligt de eerste bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus (COVID-19) van 2021. 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 te informeren. Mocht u vragen 

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

 

 
Continuïteit en schaarste 
 
 
In totaal 16730 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 7 januari per gemeente:  
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is 
het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.  
 
Het aantal vastgestelde besmettingen daalde afgelopen week in alle gemeenten met uitzondering van Edam-
Volendam, daar was juist een stijging te zien. Vergelijkbaar met het landelijk beeld, blijven overtuigende 
effecten van de lockdown sinds 15 december vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het 
aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar iets, maar het percentage positieve testen bleef 
deze week hoog. Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten 
testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. In de afgelopen weken 
behoort Zaanstreek-Waterland niet tot de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners. De regio staat momenteel op plek 11. Omdat onze regio een relatief kleine regio is, kunnen 
stijgingen of dalingen per 100.000 snel zichtbaar zijn en zorgen voor een verschuiving in de ranking. 
 
Leeftijd 
We zien ten opzichte van vorige week een daling in het aandeel  0-19 jarigen van het totaal aantal 
besmettingen en een stijging in het aandeel 20-39 jaar. In absolute aantallen is een stijging van het aantal 
vastgestelde besmettingen te zien in de leeftijdsgroepen 20-29, 30-39 en 75+.  
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De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt: 
 

  Week 30 dec t/m 6 
jan 

0-19 jaar* 11% 

20-29 jaar 18% 

30-39 jaar 16% 

40-49 jaar 13% 

50-59 jaar 19% 

60+               24% 

*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.  
 
Ziekenhuisopnames 
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 8 januari om 
14:00 uur. 
 

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 10 35 

Zaans Medisch Centrum 3 15 

Bron: ROAZ 
 
De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio 
Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 31 december t/m 6 januari werden 14 
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.  
De verdeling per gemeente is als volgt: 
  

Week  31 dec t/m 
6 jan 

Beemster 0 

Edam-Volendam 2 

Landsmeer 1 

Oostzaan 1 

Purmerend 4 

Waterland 0 

Wormerland 1 

Zaanstad 5 

Totaal regio  14 

Bron: RIVM 
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Testen en bron- en contactonderzoek 
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 geteste personen. 
 

Testen uitgevoerd door de GGD 31-12-2020 
t/m 

06-01-201 

Totaal uitgevoerd 
vanaf 01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  2.114 52.595 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  2.232 62.234 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3.715 

Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 1.060 6.794 

Aantal Prioriteit bemonstering  213 5.264 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  5.619 130.602 

Totaal aantal thuistesten 69 716 

Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 68  

Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 345  

Totaal aantal testen 6.101  

 

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 13,7%. 
Landelijk was er in de afgelopen week een afname  te zien van het aantal afgenomen testen. Dit zien we niet 
terug in onze regio. In de reguliere teststraten in onze regio lieten 5% meer mensen zich testen dan in de week 
ervoor. De ongebruikte capaciteit in de teststraten was 48%. Daarnaast lieten zich nog ruim 400 mensen zich 
testen in twee tijdelijke testbussen in Poelenburg (Zaanstad) en Volendam (Edam-Volendam). Door de inzet 
van de testbussen, is er een tijdelijke toename van de capaciteit.  
 
Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een test; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen 
testen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD 
teststraten is binnen 48 uur. 
 
2 testbussen in Poelenburg en Volendam van start om testbereidheid te stimuleren 
Om de testbereidheid te verhogen en vroegtijdig besmettingen op te sporen, zet de GGD sinds deze week twee 
testbussen in, waarvan één sinds 4 januari in Volendam (gemeente Edam-Volendam) staat en één sinds 6 
januari in Poelenburg (gemeente Zaanstad). Inwoners kunnen tussen 4 en 10 januari en vanaf 18 januari elke 
dag tussen 8.30 – 15.15 uur gratis en zonder afspraak  terecht bij de testbussen  die als tijdelijke aanvulling 
gelden op de reguliere teststraten. Ook mensen die geen inwoner van NL zijn kunnen,  zonder BSN,  getest 
worden.  De locaties zijn: 

• Volendam (Edam-Volendam), op de parkeerplaats op de Parallelweg in Volendam 

• Poelenburg (Zaanstad), op de parkeerplaats bij wijkcentrum de Poelenburcht, Weerpad 1A, Zaandam 
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Er kunnen maximaal 150 testen per bus per dag afgenomen worden. De eerste dagen was de toeloop al 

aanzienlijk. Specifiek voor de wijk Poelenburg is de informatie over de testbus in diverse talen beschikbaar en 

wordt deze informatie onder meer verspreid via huisartsen, woningcorporaties en via het netwerk van de 

wijkadviseurs en wijkwerkers van gemeente Zaanstad en het sociaal wijkteam.  

In de testbussen wordt de reguliere pcr-test afgenomen, waarbij het testmonster naar een lab gestuurd wordt 

en de uitslag 24-48 uur na afname bekend is. De bussen komen van het Landelijk Serviceloket Testen (LST) van 

GGD GHOR Nederland. Dit loket is opgericht om GGD’en te ondersteunen  bij het testen. 

Met de komst van de testbussen in de dagelijkse testcapaciteit in de regio tijdelijk hoger, namelijk 2050 testen 
per dag op werkdagen. 

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland (op werkdagen) 
Zaandam  650 
Purmerend 600 
Wormerveer 500  (alleen op doordeweekse dagen geopend) 
Totaal  1750 

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbussen (7 dagen per week) 
Poelenburg 150 
Volendam 150 
Totaal  300 

Bron- en contactonderzoek (BCO)  
GGD Zaanstreek-Waterland voert, net als diverse andere GGD-en, nog steeds het risicogestuurd bron- en 
contactonderzoek uit. De GGD belt alle mensen die besmet zijn met corona. Met de besmette personen 
worden alle contacten besproken en in welke setting deze contacten hebben plaatsgevonden. In plaats van het 
nabellen van contacten, geeft de GGD advies over hoe zelf te handelen en hoe de eigen contacten te 
informeren.  
Doordat de GGD het BCO niet volledig kan uitvoeren, is de consequentie dat er minder nauwkeurig zicht is op 
de settings waarin besmettingen plaatsvinden en bijvoorbeeld ook op het aantal en aard van de clusters. De 
GGD krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk ondersteuning is op dit moment niet 
mogelijk. 
 
Start vaccinaties in Zaanstreek-Waterland 
Het kabinet besloot op 2 januari om als eerste ook de 30.000 medewerkers van de acute zorg te vaccineren, 

naast onder meer het personeel van verpleeghuizen.  In onze regio zijn op donderdag 7 januari de eerste 

vaccinaties gezet bij medewerkers acute zorg van het Dijklander Ziekenhuis  en het Zaans Medisch Centrum en 

bij ambulancepersoneel. Er zijn in eerste instantie landelijk 33.000 Pfizer/BioNTech vaccins beschikbaar 

gekomen voor acuut zorgpersoneel. Dit is niet voldoende voor alle medewerkers in de acute zorg, dus er vindt 

een scherpe prioritering plaats. De aantallen vaccins per ROAZ regio zijn tot stand gekomen volgens de 

verdeling van capaciteit zoals omschreven in het Opschalingsplan Covid-19. Dit betekent dat onze ROAZ regio 

15,2% van het totale aantal vaccins ontvangt; dat zijn ongeveer 5000 vaccins. De ziekenhuizen krijgen steeds 

een deel aangeleverd en niet alle vaccins tegelijk. Elk ziekenhuis organiseert het eigen vaccinatieproces en 

zorgt voor de registratie van de gevaccineerde medewerkers.  
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Ambulancemedewerkers worden bij de ziekenhuizen in hun regio gevaccineerd. In onze regio ontving het ZMC 

voor de eerste ronde 226 vaccinaties voor het eigen personeel en 50 vaccinaties voor ambulancemedewerkers. 

Het Dijklander ontving 440 vaccins voor het eigen personeel. Deze  vaccinaties zijn  binnen enkele dagen gezet.  

Start vaccinaties door GGD op 15 januari 2021 
Bij de GGD zijn de voorbereidingen in volle gang om op vrijdag 15 januari in onze regio te starten met 
vaccineren, waarbij zorgmedewerkers binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen als eerste aan 
de beurt zijn. Daarna volgen al snel de medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-
ondersteuning. 
 
Voor de vaccinaties door de GGD is, in afstemming met de zorginstellingen en gemeenten, sportcomplex De 
Beuk in Purmerend aangewezen als de vaccinatielocatie in onze regio. Deze locatie ligt in het geografische 
centrum van Zaanstreek-Waterland. Het is daarom vanuit elke hoek van onze regio binnen relatief korte tijd 
bereikbaar.  Ook is De Beuk goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer en heeft het ruime 
parkeergelegenheid. De inrichting van het sportcomplex als vaccinatielocatie is, net als andere 
voorbereidingen, in volle gang. Ellen Bontekoning, Teammanager Corona: “Het is een megaklus, maar we lopen 
op schema. Er worden al veel afspraken gemaakt via het landelijke afsprakennummer. De software, CoronIT, is 
goed ingeregeld en de inrichting van de priklocatie krijgt steeds meer vorm.” 
 
Het uitnodigen van het zorgpersoneel verloopt via de werkgever. De eerste groep, zorgmedewerkers binnen de 
verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De medewerkers 
ontvangen twee vaccinaties met een tussenperiode van 21-28 dagen. De GGD zet dagelijks 250 vaccinaties 
tussen 08.00 en 20.00 uur. Dit wordt gedaan door twee prikteams. Een prikteam bestaat uit drie medewerkers: 
de admin (ontvangen, beoordelen medische verklaring), de  voorbereider en de prikker. Deze drie 
medewerkers wisselen elkaar gedurende de shift regelmatig af. Naast ervaren prikkers, worden ook 2e en 3e-
jaars studenten van de opleidingen verpleegkunde /doktersassistent het Regiocollege opgeleid en ingezet als 
prikker. Naast de prikteams is er ook altijd een arts aanwezig en zijn er EHBO’ers, beveiligers en 
gastheren/vrouwen. 
 
Op maandag 4 januari gaf minister De Jonge in een kamerbrief een update van de vaccinatiestrategie die het 
kabinet volgt en de verantwoordelijkheden van de partijen die hierbij betrokken zijn, met daarbij een overzicht 
van de strategie per doelgroep. De GGD is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de 
vaccinatiecampagne zoals de locatie, het personeel, het vaccineren zelf en de registratie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z00043&did=2021D00364
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2020%2F12%2F21%2Froadmap-vaccinatiestrategie&data=04%7C01%7CI.Blesgraaf%40vrzw.nl%7C03c5b4f0860147b30a6a08d8b3df4429%7Ced868801175e412c8644e2e8cdff98f1%7C1%7C0%7C637457118806842426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YC8rr%2FWTUCTVJzKVXPFaUXbWsrJzTwchHmSOmnyd31Y%3D&reserved=0
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Hieronder vindt u het overzicht van de doelgroepen die door de GGD gevaccineerd worden en de voorlopige 
planning. 
 
 

GGD vaccinatiedoelgroep Planning start 
vaccineren 

Locatie 

Zorgmedewerkers verpleeghuizen en 
kleinschalige woonvormen 
 

15 januari Sportcomplex De Beuk, 
Purmerend 

Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg 
 

Januari Sportcomplex De Beuk, 
Purmerend 

Medewerkers wijkverpleging en Wmo-
ondersteuning 
 

Januari Sportcomplex De Beuk, 
Purmerend 

Thuiswonenden van 60-75 jaar 
 

Maart Sportcomplex De Beuk, 
Purmerend  en één of enkele 
locaties in de regio, nader te 
bepalen 
 

Mensen van 18-60 jaar zonder 
medische indicatie (deze groep wordt 
ook door de huisarts gevaccineerd) 

April/mei Sportcomplex De Beuk, 
Purmerend  en één of enkele 
locaties in de regio, nader te 
bepalen 

 
De GGD zal met ingang van volgende week een overzicht van het aantal gezette vaccinaties in onze regio 
opnemen in de nieuwsbrief. 
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Terugkoppeling Regionaal Beleidsteam en Veiligheidsberaad  
Deze week was er geen vergadering van het Veiligheidsberaad. Omdat er geen agendapunten waren is na 

afstemming met de Veiligheidsdirectie, het intergemeentelijk team, het ROT  en de leden van het Regionaal 

Beleidsteam is de geplande vergadering van het RBT geannuleerd. Wel zijn deze week een aantal documenten 

gedeeld (flowchart en vaccinatiestrategie) met de leden van het RBT. In de kamerbrief “COVID-19 

vaccinatiestrategie update stand van zaken” gaat de minister van VWS uitgebreid in op de stand van zaken met 

betrekking tot de vaccinatiestrategie. De afbeeldingen (zie linkjes in de tekst hierboven “start vaccinaties” ) 

illustreren de vaccinatie-strategie en de planning op hoofdlijnen. In de kamerbrief “Ministeriële regeling inzake 

de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart” geeft de minister uitleg over de verplichting 

voor lucht- en scheepvaart voor een negatieve testuitslag. Voor Zaanstreek-Waterland speelt dit vraagstuk op 

zeer beperkte schaal bij de scheepvaart. Bevolkingszorg volgt de ontwikkelingen op dit gebied. 

 

Veiligheidsplan vaccinatielocatie De Beuk Purmerend 

De veiligheidsregio’s zijn gevraagd om een coördinerende rol te vervullen in het waarborgen van de veiligheid 

en continuïteit van de verschillende vaccinatielocaties. In onze regio is sinds medio december door alle 

betrokkenen hard gewerkt aan het opstellen van een veiligheidsplan voor de vaccinatielocatie De Beuk in 

Purmerend. En uiteraard zijn, vanwege de grote tijdsdruk, de maatregelen uit dat plan ook direct in uitvoering 

genomen. Het veiligheidsplan zal komende woensdag door de burgemeester van Purmerend worden 

vastgesteld. 

 

 

 

 

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 
 

 


