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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 15, 23 april 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 zijn er 31.136 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 22 april 
per gemeente:  
  

 
 
 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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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.  
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de besmettings- en testcijfers op wijkniveau. 
 
Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 12e 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. 
 
We zien in onze regio in de afgelopen week een lichte stijging van het aantal vastgestelde 
besmettingen. In Beemster, Edam-Volendam en Oostzaan bleef het aantal besmettingen stabiel, in de 
andere gemeenten nam het aantal besmettingen toe. Landelijk was in dezelfde periode ook sprake 
van een stijging, iets sterker dan in onze regio. Edam-Volendam is in onze regio de gemeente met het 
hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. 
 
Leeftijd 
De leeftijdsgroep 20-29 jaar heeft het grootste aandeel in het totaal aantal besmettingen. In absolute 
aantallen is er ook een stijging te zien in deze leeftijdsgroep en bij de 5-9 jarigen, binnen de groep 0-9 
jaar. Het aandeel besmettingen in de hoogste leeftijdsgroep 75+ daalt verder. Het effect van 
vaccineren is hier duidelijk zichtbaar. Dit is ook terug te zien in een duidelijke afname van het aantal 
besmettingsclusters in instellingen voor ouderen. 
 

https://www.ggdzw.nl/panelonderzoek-coronavirus-februari-2021/
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  14 tot 21 april 7 tot 14 april 

0-9 jaar 8% 5% 

10-19 jaar 13% 15% 

20-29 jaar 19% 15% 

30-39 jaar 13% 14% 

40-49 jaar 14% 15% 

50-59 jaar 17% 16% 

60- 74 jaar 14% 14% 

75 jaar en ouder 3% 5% 

 
Ziekenhuisopnames 
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op  
22 april om 14.00 uur: 
 

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 10 25 

Zaans Medisch Centrum 5 11 

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 15 t/m 21 april zijn 13 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. 
 

Testen uitgevoerd door de GGD 15 t/m 21-4-2021 Totaal 
uitgevoerd 

vanaf 01-06-
2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  2.323 88.118 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  2.530 94.078 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3.727 

Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 837 25.722 

Aantal Prioriteit bemonstering  491 12.391 

Aantal geteste personen in teststraten  6.181 224.036 

Aantal thuistesten 25 1.983 

Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 0 518 

Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 703 9.144 

Totaal aantal testen 6.694 233.793 
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In onze regio nam het aantal mensen dat zich liet testen de afgelopen weken af. Het aantal 
afgenomen testen daalde met 15% ten opzichte van een week eerder. Landelijk bleef het aantal 
afgenomen testen stabiel. In de teststraten in onze regio werd in de laatste week 26% van de 
capaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was 
afgelopen week 11.8%, wat nog steeds hoger is dan landelijk (10.4%).  
 
De GGD verwacht een verdere afname van het aantal testen bij kinderen tijdens de schoolvakantie 
van 26 april t/m 7 mei. In deze periode is de teststraat in Wormerveer daarom tijdelijk ook open voor 
volwassenen. In Volendam is de testcapaciteit door de afnemende vraag vanaf 21 april 
teruggeschroefd naar 200 per dag. Er is nog altijd voldoende capaciteit voor iedereen die zich wil laten 
testen. Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maken 
betekent vandaag of morgen testen. Als de vraag naar testen toeneemt, wordt de capaciteit direct 
opgevoerd. 
 
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland 

Purmerend   450 

Wormerveer   250  (alleen op doordeweekse dagen) 

Zaandam   450 

Totaal    1.150 

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit sinds 21 april 

Volendam   200 

Zelftesten in het onderwijs 
Het ministerie van OCW is deze week gestart met het leveren van zelftesten aan scholen. Met deze 
zelftesten kan onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs zich preventief laten testen. 
Op het voortgezet onderwijs worden ze ook gebruikt voor leerlingen en personeel bij een besmetting 
in de klas. Zelftesten kunnen ook worden ingezet op de kinderopvang. Dit gebeurt echter alleen als de 
opvang in hetzelfde gebouw zit als de school. 
 

Melding positieve testuitslagen automatisch naar huisartsen 
Vanaf deze  week ontvangen huisartsen ook een automatisch bericht als hun patiënten positief getest 
zijn op het coronavirus. Medio maart ging het geautomatiseerd verzenden van vaccinatiemeldingen 
naar de huisarts al live. Daar wordt deze zeer gewenste oplossing aan toegevoegd. De meldingen 
worden alleen verzonden na toestemming van de patiënt. 

 
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 600-800 uur landelijke ondersteuning gekregen.  
Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (57%), bij bezoek thuis (22%) en  
werksituaties (14%). Het aantal besmettingen in scholen nam toe naar 9% van de besmettingen. 
 
 
 
 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/positieve-testuitslagen-automatisch-gemeld-aan-huisartsen/
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Vaccinaties Zaanstreek-Waterland 
 
GGD vaccineert ook mensen tussen 18 en 60 met medische indicatie 
De GGD gaat ook mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren tegen 
corona. De verwachting is dat de eerste mensen uit deze doelgroep in de eerste week van mei een 
uitnodigingsbrief van hun eigen huisarts ontvangen, waarna ze online of telefonisch een afspraak bij 
de GGD kunnen maken. De uitnodigingen worden verspreid verzonden. Deze mensen krijgen het 
BioNTech/Pfizer of het Moderna vaccin. Voor onze regio betekent dit dat de GGD 5600 personen per 
dag moeten gaan prikken. De GGD verwacht dat hiervoor voldoende capaciteit is, zowel wat betreft 
personeel als binnen de huidige vaccinatielocaties. 
 
Richtlijnen voor restvaccin 
In samenspraak met het ministerie van VWS zijn er richtlijnen gemaakt met als doel om eventuele 
restvaccins optimaal te benutten. Hierin staat welke doelgroepen op welke volgorde een restvaccin 
mogen krijgen. U vindt meer informatie en de richtlijnen op de website van GGD GHOR NL. 
 
Volgend op deze richtlijn belt GGD Zaanstreek-Waterland sinds maandag burgers die een afspraak 
hebben op de volgende dag om te vragen of zij een dag eerder willen langskomen. Deze mensen 
komen dan op standby-basis: Als blijkt dat er surplus is, dan worden ze daarmee een dag eerder dan 
hun oorspronkelijke afspraak gevaccineerd. Hierbij wordt de oudste persoon als eerste gevaccineerd. 
Als blijkt dat er onvoldoende surplus is voor iedereen die op de lijst staat, dan worden zij de volgende 
dag op hun reguliere afspraak gevaccineerd. Individuele burgers die geen reguliere afspraak hebben 
voor de volgende dag kunnen zich niet aanmelden voor de standby-lijst. Mocht de kleine kans zich 
toch voordoen dat er vaccin “over” is, dan prikken we dit weg bij medewerkers van het Zaans Medisch 
Centrum in Zaandam en het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. 
 
Aantal vaccinaties per dag 
De GGD vaccineert in De Beuk in Purmerend momenteel 700 tot 1000 mensen per dag. In 
Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan (Zaanstad) gaat het om 500 tot 750 mensen per dag. 
Deze aantallen worden verhoogd zodra er meer vaccin beschikbaar is. 
 
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 
15 t/m 21-4-2021 

Aantal vaccinaties gezet in 
totaal 

Eerste vaccinatie 9.744 48.952 

Tweede vaccinatie* 1.542 18.737 

Totaal 11.286 67.689 

 
 
 
 
 
 
 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggd-gaat-miljoen-mensen-versneld-vaccineren/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/richtlijnen-voor-restvaccins/
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Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners van 

15 t/m 21-4-2021 

Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners in totaal 

Eerste vaccinatie 9.461 43.371 

Tweede vaccinatie* 1.406 14.975 

Totaal 10.867 58.346 

 
* 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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Bestuur en beleid 
 
Persconferentie – 20 april  

Stap 1 openingsplan: winkels en terrassen deels open, einde avondklok 

Tijdens de persconferentie van 20  april is benadrukt dat steeds meer mensen een vaccinatie tegen 

corona krijgen, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is ook dat het 

aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet 

zonder risico’s, maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom 

neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april en zullen de volgende 

coronamaatregelen worden losgelaten of aangepast: 

• De avondklok vervalt op 28 april om 04.30 uur  

 

• Thuisbezoek naar 2 personen 

 

• Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. In de 

volgende stappen van het openingsplan worden de voorwaarden voor de horeca verruimd. 

 

• Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel 

voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het dragen van een 

mondkapje in winkels blijft verplicht. Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan 

levensmiddelen verkocht worden.. 

 

• Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 

dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden. 

 

• Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk. 

 

• Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100. 

Alle overige maatregelen blijven gelden. Stap 2 in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei 

gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en 

pretparken. Ook kan er dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden. Op 3 

mei wordt bekend gemaakt of deze tweede stap gezet kan worden.  

 

Veiligheidsberaad (VB) – 12 en 19 april 

De vergaderingen van het Veiligheidsberaad van 12 en 19 april stonden in het teken van het 

openingsplan COVID-19. Met het openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij 

elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. De maatregelen zijn afhankelijk van het epidemiologisch 

beeld en andere ontwikkelingen. Zoals de levering van vaccinaties. Binnen het VB is uitgebreid 

stilgestaan bij de consequenties van het openingsplan en de impact die dit heeft op de samenleving. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten
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Regionaal Beleidsteam Covid-19 (RBT-C) - 22 april 

Op 22 april is het RBT-C bijeen geweest. Naast een tweetal besluitvormende onderwerpen waren er 

twee gasten; dhr. Mark Kramer, voorzitter van het ROAZ Noordwest en mevr. Martine Mulder, 

epidemioloog van GGD Zaanstreek-Waterland. Dhr. Kramer heeft een toelichting gegeven op de wijze 

waarop het ROAZ zich voorbereidt op “fase 3 in de zorg”, Een situatie waarin de zorg binnen de witte 

keten de vraag niet meer aankan. Mevr. Mulder gaf een toelichting op de wijkcijfers en de 

belevingsmonitor welke periodiek worden opgesteld. In de bijlage van deze nieuwsbrief meer hierover. 

Procesvoorstel “fase 3” en bestuurlijke uitgangspunten. 

Op 18 januari is het RBT-C van VrZW meegenomen in een presentatie over “fase 3 in de zorg”. Bij dit 

scenario, waarvan het exacte verloop lastig vooraf te voorspellen is, zijn er grote effecten voor zowel 

de functionele als de algemene keten. Om bewustwording te creëren rondom dit scenario en om een 

beeld te krijgen bij de mogelijke effecten heeft de Veiligheidsdirectie Corona (VD-C) van VrZW heeft 

het ROT-C gevraagd de effecten van het “code zwart scenario in de zorg” multi uit te werken. Dit heeft 

geresulteerd in een tweetal tabletops en een aantal bestuurlijke uitgangspunten. Het RBT heeft 

kennisgenomen van de opbrengsten en ingestemd met onderstaande volgende procesvoorstellen: 

• Bij afkondiging van “fase 3” wordt een nieuwe doelstelling opgesteld voor de crisisorganisatie 

(commanders intent), waarin de in de notitie beschreven doelstellingen meegenomen worden. 

• De DPG en OL zorgen dat de Corona crisis-organisatie is aangesloten op relevante 

ontwikkelingen rondom “fase-3” 

Voortgangsrapportage ‘Beperken van gezondheidsrisico’s COVID-19 bij arbeidsmigranten’ 

In juli 2020 heeft het Regionaal Beleidsteam het Plan van aanpak ‘Beperken gezondheidsrisico’s 

COVID-19 bij arbeidsmigranten’ vastgesteld. Het plan van aanpak omvat een gezamenlijke aanpak 

met als doel de verspreiding van corona onder arbeidsmigranten zoveel mogelijk te voorkomen. In het 

plan van aanpak zijn drie speerpunten geformuleerd:  

1.         Up-to-date houden inventarisatie en risico-inschatting 

2.         Aanpak informatie en (crisis)communicatie 

3.         Plan van aanpak Quarantaine- en isolatielocaties  

In overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder is geconcludeerd dat de speerpunten genoemd in het 

plan van aanpak op dit moment afdoende zijn afgehandeld, dan wel dat er inmiddels alternatieve 

platforms zijn ingericht voor verdere activiteiten op dit thema, zoals het Samenwerkingsplatform 

Arbeidsmigranten en COVID-19 (SP AMC) en het Intergemeentelijk Team COVID-19 (IGT-C). 
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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 
 


