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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 12, 26 maart 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 26710 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 25 maart 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.  
 
Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 2e 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. 
 
Het totaal aantal meldingen in onze regio steeg in de afgelopen week. Er is sprake van een stijging 
van het aantal besmettingen alle gemeenten met uitzondering van Beemster. In Beemster is na een 
forse toename twee weken geleden nu een duidelijke afname van het aantal besmettingen te zien. 
Landelijk nam het aantal besmettingen fors toe.  
 
Leeftijd 
Procentueel en in absolute aantallen zien we in de leeftijdsgroep 40-49 een duidelijke stijging van 
besmettingen. Het percentage besmettingen van de groep 75 jaar en ouder ten opzichte van het totaal 
neemt weer iets af, wat we kunnen zien als een effect van het vaccineren van deze groep. De 
leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt: 
 
 
 
 
 

https://www.ggdzw.nl/panelonderzoek-coronavirus-februari-2021/
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  17 tot 24 mrt 11 tot 17 mrt 

0-9 jaar 6% 6% 
10-19 jaar 15% 16% 
20-29 jaar 15% 15% 
30-39 jaar 13% 13% 
40-49 jaar 17% 14% 
50-59 jaar 18% 17% 
60-74 jaar 12% 13% 
75 jaar en ouder 5% 6% 
 
 
Ziekenhuisopnames 
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op  
25 maart om 14.00 uur: 
 
  IC Kliniek 
Dijklander Purmerend/Hoorn 8 21 
Zaans Medisch Centrum 2 10 
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 18 t/m 24 maart zijn 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.  
 
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 18-3 t/m 24-3-2021 Totaal uitgevoerd 
vanaf 01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  3408 77016 
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  3191 82074 
Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3761 
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 2075 21236 
Aantal Prioriteit bemonstering  809 9945 
Aantal geteste personen in teststraten  9483 194032 
Aantal thuistesten 131 1783 
Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 0 549 
Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 969 5849 
Totaal aantal testen 10191 201492 
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Zowel landelijk als in onze regio lieten de afgelopen week weer meer personen zich testen. In onze 
regio steeg het totaal aantal afgenomen testen met 8%. Landelijk ging het om een stijging van 12%.  
14 % van de teststraatcapaciteit werd niet gebruikt.  
Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 10.2%. 
 
Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maken betekent 
vandaag of morgen testen. 
 
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland) vanaf 26 maart: 
Purmerend 750 
Wormerveer 240   
Zaandam  550 
Totaal  1540 
 
Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbus 
Volendam 300 

Testcapaciteit Volendam vanaf maandag 29 maart uitgebreid 
Op maandag 29 maart wordt er een tweede testbus geplaatst in Volendam. Deze komt naast de 
huidige testsbus te staan op de Parkeerplaats aan de Parallelweg in Volendam. De toeloop in 
Volendam is aanzienlijk en met de uitbreiding van de testcapaciteit kunnen we iedereen snel van een 
test blijven voorzien.  

Kinderteststraat Wormerveer geopend 
Per 26 maart is de teststraat in Wormerveer aangewezen als kinderteststraat. Deze is specifiek 
bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar en eventueel hun ouders als deze ook getest moeten worden. Voor 
het testen van een kind wordt 5 minuten ingepland in plaats van de reguliere 3 minuten. Hierdoor 
wordt de dagelijkse testcapaciteit in deze teststraat in Wormerveer lager. Hiertegenover staat dat de 
teststraat in Wormerveer vanaf het komende weekend ook op zaterdag en zondag open zal zijn. De 
GGD houdt dagelijks nauwlettend in de gaten of de capaciteit in Zaandam voldoende blijft, dat wil 
zeggen of iedereen binnen 24 uur een afspraak kan maken. Zo nodig wordt de capaciteit uitgebreid. 
Kinderen kunnen ook nog steeds getest worden in Purmerend. Jongeren en volwassenen kunnen 
terecht in de teststraten in Purmerend en Zaandam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: aankleding kinderteststraat Wormerveer 
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Testen bij kinderen minder diep in de neus 
Voor kinderen tot en met 12 jaar verandert de methode van testafname. GGD-en blijven de PCR-test 
uitvoeren, maar kinderen krijgen niet langer een wattenstaaf diep in de neus. De wattenstaaf gaat nog 
maar een klein stukje in de neus, ook wel mid-nasaal genoemd. Dit blijft gedaan worden in combinatie 
met de afname van slijm uit de keel. Door deze aanpassing wordt de test kindvriendelijker. Zodra 
medewerkers getraind zijn om deze methode toe te passen, zal deze worden aangepast. De 
verwachting is dat dit vanaf begin april het geval is.  

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 1000 -1200 uur landelijke ondersteuning gekregen.  
Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (65%), bij bezoek thuis (20%) en  
werksituaties (12%). Scholen en kinderdagverblijven zorgden voor 6% van de besmettingen. 
 
Vaccinaties Zaanstreek-Waterland  
PGB-zorgmedewerkers ontvingen afgelopen dinsdag en woensdag een uitnodiging om een 
vaccinatieafspraak te maken. Daarnaast vaccineert GGD Zaanstreek-Waterland op dit moment 
volgens de landelijke vaccinatiestrategie: mensen in de leeftijd van 75+, het zorgpersoneel van 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en de 
zorgmedewerkers in de wijkverpleging. Zaterdag 27 maart ontvangt de laatste groep 75-77 jarigen 
een uitnodiging voor vaccinatie. De volgende groep die voor vaccinatie wordt uitgenodigd is de groep 
73 – 74 jarigen. Zij kunnen vanaf 30 maart de uitnodiging verwachten. 
 
Vaccineren AstraZeneca na pauze weer hervat 
Het vaccineren met AstraZeneca is sinds woensdag 24 maart weer hervat. Er zijn extra tijdslots 
geopend om de achterstand eind week 13 weer ingehaald te hebben. De pauze heeft geen gevolgen 
voor geplande vaccinaties met het vaccin van BioNTech/Pfizer. 
 
Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland  
Het betreft hier alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in 
Zaanstreek-Waterland wonen. 
 
 Aantal vaccinaties gezet van 

18-3-2021 t/m 24-3-2021 
Aantal vaccinaties gezet in 

totaal 
Eerste vaccinatie 1716 24446 

Tweede vaccinatie 2452 11952 

Totaal 4168 36398 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/23/vaccinatiestrategie
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Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD 
 

 Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners van 

18-3-2021 t/m 24-3-2021 

Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners in totaal 

Eerste vaccinatie 1818 19539 

Tweede vaccinatie 1819 8656 

Totaal 3637 28195 

 
 

Reguliere openingstijden tijdens de feestdagen 
In de komende maanden is  er weer een aantal feestdagen. Het blijft belangrijk dat mensen snel 
getest kunnen worden, BCO heel snel na de positieve uitslag opgestart wordt en vaccineren op volle 
snelheid door kan gaan. Dat betekent dat GGD-en de reguliere openingstijden zullen handhaven voor 
de callcenters testen en vaccineren, test- en vaccinatielocaties en BCO tijdens de volgende 
feestdagen: 

• Pasen: 4 en 5 april 
• Koningsdag: 27 april 
• Bevrijdingsdag: 5 mei 
• Hemelvaartsdag: 13 mei 
• Pinksteren: 23 en 24 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 23 maart  

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
Tijdens de persconferentie van 23 maart is benadrukt dat de besmettingen met het coronavirus 
toenemen, het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt, en dat de derde golf hiermee 
zichtbaar begint te worden. Om deze redenen wordt het huidige pakket maatregelen verlengt met ten 
minste 3 weken. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later 
in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van sneltesten in het onderwijs. Op 13 
april is er een volgende persconferentie waarin duidelijk zal worden gemaakt wat na 20 april mogelijk 
is.  

Terugkoppeling Veiligheidsberaad (VB) en Regionaal Beleidsteam (RBT-C)  

Veiligheidsberaad – maandag 22 maart 
Het overleg stond maandag vooral in het teken van de persconferentie dinsdag 23 maart. De minister 
van VWS heeft een toelichting gegeven op het maatregelenpakket. Vanuit het VB is aangedrongen op 
een dialoog tussen de bewindslieden en het VB over de maatregelen en de effecten die dit heeft op 
de samenleving. Dit gesprek zal op korte termijn plaatsvinden. 

 
Regionaal Beleidsteam – donderdag 25 maart 

Teststraten 
In het kader van het stapsgewijs meer openen van de samenleving wordt onderzocht waar teststraten 
voor toegangstesten gerealiseerd kunnen worden. Het RBT-C is onderschrijft het belang hiervan en is 
blij met deze ontwikkeling. Bevolkingszorg, de GHOR en de Regionaal Operationeel Leider pakken de 
inventarisatie rondom dit vraagstuk verder op.  

Evenementen 
Het RBT-C heeft gisteren bevestigd wat eerder met elkaar is afgestemd, namelijk een éénduidige 
regionale lijn wat betreft het weer kunnen toestaan van evenementen, indien de landelijke 
coronamaatregelen en de staat van de coronapandemie dit toelaten. Concreet betekent dit om 
vooralsnog tot 1 juni 2021 geen evenementen toe te staan in Zaanstreek-Waterland, en tot 1 juli 2021 
geen grote (in casu B of C) evenementen toe te staan. Evenementen kunnen wel in behandeling 
worden genomen door gemeenten voorafgaand aan deze data. 

Table-top oefening 
Het RBT-C heeft in een interactieve sessie (een zogenaamde table-top oefening) stilgestaan bij de 
situatie waarin de zorg de vraag niet meer aankan. De impact van een dergelijk scenario is groot. Als 
vervolg op de oefening heeft het RBT aan VrZW gevraagd om te komen tot bestuurlijke 
uitgangspunten die in een dergelijke situatie ondersteuning kunnen bieden bij besluitvorming en het 
stellen van prioriteiten. 
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Intergemeentelijk Team Covid-19 (IGT-C) 
 
Vervolg Burgemeesterskring-corona  

In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de burgemeesterskring-corona van 
12 maart, waarin de burgemeesters van gedachten gewisseld hebben over het post-Coronatijdperk, 
het beperken van de sociaal-maatschappelijke- en economische impact en het herwinnen van het 
vertrouwen.  
 
De burgemeesters hebben akkoord gegeven op het plan van het IGT-C om in het vervolg in 
deelgroepen op themaniveau te werken. Voor het vervolg zal de burgemeesterskring eenmaal per 
maand plenair bijeenkomen en terugkoppelen wat er uit de deelgroepen is gekomen. Het IGT-C is 
hierin coördinerend. 
 
De thema’s uit de plenaire sessie van 12 maart zijn verdeeld in deelgroepen van burgemeesters: 
 
Thema Burgemeesters IGT-C Projectgroep leden 

uit gemeente 

Gelukscentra;  
1. Sociaal domein;  
2. Ruimtelijk domein; 

de heer Hamming 
mevrouw van der Weele  
mevrouw Sievers 

 
 

 

Nog in te vullen 

Polarisatie en verlies 
vertrouwen 

de heer Jeager  
mevrouw Heerschop 
mevrouw Michel-de Jong 

 
 

 

Nog in te vullen 

Versoepelingen en 
perspectief 

de heer Straat  
de heer Bijl 

 
 

 
 

Nog in te vullen 

 
Het thema landelijke kaders nemen we niet meer op als apart thema, omdat dit in ieder thema terug 
komt, en met name in het thema versoepelingen en perspectief.  
 
 
 
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,  
 

        
Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 
 




