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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 2, 15 januari 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 te informeren. Mocht u vragen hebben naar 

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

 

Continuïteit en schaarste 
 
In totaal  17706 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 14 januari per gemeente:  
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Niet iedereen met klachten laat zich testen, daarom is 
het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.  
 
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. 
 
Landelijk is een voorzichtige daling zichtbaar van het aantal vastgestelde besmettingen. In onze regio zien we 
deze daling nog niet terug en is er een wisselend beeld: een lichte daling in het vastgestelde aantal 
besmettingen in Landsmeer, Waterland en Wormerland, en een (lichte) toename in Beemster, Edam-Volendam, 
Oostzaan, Purmerend en Zaanstad.  
 
Cijfers op wijkniveau worden in het volgende bestuurlijk bericht opgenomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
Leeftijd 
We zien ten opzichte van vorige week een daling in het aandeel  20-29 jarigen van het totaal aantal 
besmettingen. Landelijk was in de afgelopen week voornamelijk een daling zichtbaar in het aantal positief 
geteste personen bij mensen die 30 jaar en ouder zijn. In onze regio zien we die daling niet terug in de 
leeftijdsgroepen 40 t/m 49 jaar en 75+. 
 
De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt: 
 

  Week 6 tot 13 jan 

0-19 jaar* 13% 

20-29 jaar 14% 

30-39 jaar 14% 

40-49 jaar 15% 

50-59 jaar 20% 

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 14 januari om 14 
uur. 
 

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 10 31 

Zaans Medisch Centrum 3 8 
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 7 t/m 13 januari werden 9 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  7 t/m 13 jan 

Beemster 0 

Edam-Volendam 1 

Landsmeer 0 

Oostzaan 1 

Purmerend 3 

Waterland 0 

Wormerland 0 

Zaanstad 4 

Totaal regio  9 

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 positief geteste personen. 

 
Testen uitgevoerd door de GGD 7-1-2021 t/m 13-01-

201 
Totaal 

uitgevoerd vanaf 
01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  1.947 54.542 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1.682 63.916 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3.715 

Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 1.246 8.041 

Aantal Prioriteit bemonstering  272 5.536 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  5.147 130.602 

Totaal aantal thuistesten 71 787 

Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 110* 178 

Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 413* 758 

Totaal aantal testen 5.741  

*De testbussen in Zaandam en Volendam zijn t/m 10 januari in bedrijf geweest. De cijfers gaan dus over de periode 7 t/m 10 

januari. 

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 12,4%. 
Landelijk was er in de afgelopen week een afname  te zien van het aantal afgenomen testen. Dit zien we ook 
terug in onze regio. Dit kan onder meer met de testbereidheid te maken hebben. Uit het laatste panelonderzoek 
van de GGD blijkt dat van de mensen met klachten slechts de helft zich laat testen. Er lieten zich in de afgelopen 
week in onze regio 9% minder mensen testen in de reguliere teststraten dan een week eerder. Als we kijken 
naar het totaal van teststraten en testbussen dan gaat het om 6% minder testen dan vorige week. De 
ongebruikte capaciteit in de teststraten was 54%. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat dit een iets vertekend 
beeld geeft door de aanwezigheid van de testbussen t/m 10 januari. Waarschijnlijk zou een deel van de mensen 
die zich liet testen in de testbussen normaal gesproken in een teststraat zijn getest.   
 
Het aantal afgenomen testen blijft al geruime tijd achter bij de beschikbare capaciteit. Daarom worden vanaf 
maandag 18 januari minder afspraakmogelijkheden opengesteld, maar nog altijd ruim voldoende om snel terecht 
te kunnen voor een afspraak. Het team monitort dagelijks het aantal testen dat wordt ingepland voor de dagen 
erna, en kan bij oplopende aantallen de capaciteit heel snel opnieuw opschalen. 
 
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. 
 
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland vanaf 18 januari (op werkdagen) 
Zaandam  350 
Purmerend 350 
Wormerveer 300  (alleen op doordeweekse dagen geopend) 
Totaal  1000 

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbussen, vanaf 18 januari (7 dagen per week) 
Poelenburg 150 
Volendam 150 
Totaal  300 

 

https://www.panel.ggdzw.nl/resultaten?lang=nl
https://www.panel.ggdzw.nl/resultaten?lang=nl
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Vanaf 18 januari weer testbussen in Poelenburg en Volendam  
Vanaf 18 januari staan er weer twee testbussen voor de duur van in ieder geval twee weken  in Volendam 
(gemeente Edam-Volendam) en Poelenburg (gemeente Zaanstad). Inwoners kunnen elke dag tussen 8.30 – 
15.15 uur hier gratis en zonder afspraak terecht. De testbussen zijn een tijdelijke aanvulling op de reguliere 
teststraten. Ook mensen die geen inwoner van Nederland zijn kunnen zich laten testen, zonder BSN of geldig 
ID.   
 
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 
 

De GGD neemt in de testbussen de reguliere pcr-test af, het testmonster gaat  een lab en de uitslag is 24-48 uur 

na afname bekend. 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. In de laatste week van januari evalueert de 

GGD de inzet van de testbussen.  

Terug naar volledig bron- en contactonderzoek zonder monitoring 
Doordat het aantal testen verder afnam, is het sinds 12 januari weer mogelijk het bron- en contactonderzoek 
volledig uit te voeren, 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 krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk 
ondersteuning is op dit moment niet mogelijk. 
 
Start vaccinaties door GGD op 15 januari 2021 
De GGD is vandaag gestart met vaccineren van het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
thuiszorgorganisaties. Vanochtend ontving gespecialiseerd verpleegkundige Sonja Kerssens van De Zorgcirkel 
de eerste prik in Sportcomplex De Beuk in Purmerend. Harry Rotgans, wethouder van Purmerend en voorzitter 
van het bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland en Ferdinand Strijthagen, Directeur Publieke Gezondheid 
waren hierbij, net als enkele regionale media. 
 
GGD Zaanstreek-Waterland vaccineert vanaf vandaag zeven dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur. Per 
dag kunnen 300 zorgmedewerkers gevaccineerd worden. De goede samenwerking tussen partner Solid en de 
GGD heeft er in grote mate toe bijgedragen dat logistiek, opbouw en personeel op tijd in gereedheid gebracht 
zijn om vandaag volledig voorbereid te kunnen starten met vaccineren. Daarnaast maakt een mooie 
samenwerking tussen Regio College en de GGD het mogelijk dat 2e en 3e-jaars studenten van de opleidingen 
verpleegkunde/doktersassistent ervaring kunnen opdoen in het vaccineren.  
 
In deze eerste fase voorziet de GGD ruim 6000 zorgmedewerkers van een vaccin. Ondertussen bereidt GGD 
Zaanstreek-Waterland zich voor op het vaccineren van volgende doelgroepen. Na deze zorgmedewerkers  zijn  
de medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning aan de beurt voor een 
vaccinatie. De GGD zoekt momenteel naar een tweede vaccinatielocatie in Zaanstad.  
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Er is een update van de vaccinatiestrategie die het kabinet volgt en de daarbij behorende planning. Volgens de 
nieuwe planning wordt eerder gestart met het vaccineren van thuiswonenden van 60-75 jaar en later gestart met 
vaccineren van mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie. Hieronder vindt u de aangepaste voorlopige 
planning van de doelgroepen die door de GGD gevaccineerd. 
 

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 
(huisarts kan hen ook vaccineren) 
 

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

Mensen van 18-60 jaar zonder 
medische indicatie (huisarts kan hen 
ook vaccineren) 

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

 
 

  
 
Foto links:  

Sonja Kerssens, gespecialiseerd verpleegkundige 

van De Zorgcirkel ontvangt eerste prik 

 

Foto rechts:  

Harry Rotgans, wethouder van Purmerend en 

voorzitter van het bestuur van GGD Zaanstreek-

Waterland, overhandigt bloemen aan Sonja 

Kerssens 

 

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/210112%20Vaccinatiestrategie%20Afb%201.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/210112%20Vaccinatiestrategie%20Afb%202.pdf
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Beeld vaccinaties ROAZ regio Noordwest 

Ziekenhuizen hebben een succesvolle vaccinatiecampagne gevoerd. In een aantal dagen afgelopen week zijn 

de medewerkers in de acute zorg en het ambulancepersoneel gevaccineerd Er was er een goede opkomst van 

soms wel 95% onder ziekenhuis personeel. Opkomst medewerkers van de ambulancedienst was rond de 85%. 

Deze week worden de laatste vaccinaties gegeven. 

 

 

Bestuur en beleid 
 
Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown 

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig 

effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, 

zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het 

kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. 
 
Overzicht van maatregelen 

• Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder 

• Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet 

thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.   

• Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen. 

• Een aantal locaties zijn gesloten: 

o Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen) 

o Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen 

o Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc. 

o Dierenparken, pretparken, etc. 

o Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc. 

o Restaurants en cafés 

o Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten. 

• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in 

teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. 

• Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen 

• Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart. 

• Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan 

 

 

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de 

hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan. 

 

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de 

kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er 

geen andere oplossing mogelijk is. (bron: www.rijksoverheid.nl) 
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Terugkoppeling Regionaal Beleidsteam (RBT), het Veiligheidsberaad (VB) en het 
Intergemeentelijk Team Corona (IGT) 
 

Maatregelenpakket COVID-19 

De minister heeft in het VB een toelichting gegeven bij het maatregelenpakket. Hierbij is ook gesproken over het 

eventueel invoeren van een avondklok. De minister heeft aangegeven dat het OMT hier een advies voor opstelt 

waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit, doelmatigheid en proportionaliteit van de maatregel.  

 

Fieldlab experimenten 

Het bedrijf “Fieldlab Evenementen” is gestart om in samen met bedrijven, overheden en publiek te komen tot 

een veilige aanpak van evenementen in coronatijd. De minister heeft besloten dat voortzetting van deze 

experimenten op dit moment niet verantwoord is. Er wordt gekeken wanneer de experimenten hervat kunnen 

worden. 

 

Veiligheidsplan toedienlocatie De Beuk 

Het RBT heeft kennis genomen van het veiligheidsplan van toedienlocatie De Beuk in Purmerend. Het plan is tot 

stand gekomen in overleg met alle betrokken partijen en is vastgesteld door het bevoegd gezag, de 

Burgemeester van Purmerend. 

 

Druk op de noodopvang 

Er is in het RBT gesproken over de toegenomen drukte in de noodopvang. Meer ouders doen een beroep op de 

noodopvang. De regels vanuit de overheid zijn als volgt1:  

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden altijd noodopvang aan voor: 

- kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  

- kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 

Het Intergemeentelijk team volgt de ontwikkelingen op dit thema. 

 

 

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 

 

 

 
1 bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders) 


