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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 13, 1 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 28024 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 31 maart per 
gemeente:  
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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 4e 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 aantal meldingen in onze regio steeg in de afgelopen week verder door met 1.314 besmettingen. 
Een week eerder waren dat er 1.228. Met name in de gemeente Zaanstad is er een forse stijging te 
zien van het aantal besmettingen. Edam-Volendam is de gemeente met het hoogste aantal positief 
geteste mensen per 100.000 inwoners. Ook landelijk steeg het aantal besmettingen. In zes 
veiligheidsregio’s werden meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners met een positieve corona 
testuitslag gemeld, waaronder ook Zaanstreek-Waterland. 
 
Leeftijd 
Procentueel in het aandeel per leeftijdsgroep zijn er geen verschuivingen. In absolute aantallen zien 
we een stijging van het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen behalve 40-49 en 75 jaar en 
ouder. 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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  24 tot 31 
maart 

17 tot 24 mrt 

0-9 jaar 7% 6% 

10-19 jaar 15% 15% 

20-29 jaar 14% 15% 

30-39 jaar 13% 13% 

40-49 jaar 16% 17% 

50-59 jaar 18% 18% 

60-74 jaar 12% 12% 

75 jaar en 
ouder 

5% 5% 

 

 
Ziekenhuisopnames 
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op  
1 april om 10.00 uur: 
 

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 10 25 

Zaans Medisch Centrum 2 13 

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 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  25-3-2021 t/m 
31-3-2021 

Totaal uitgevoerd vanaf 
01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat 
Purmerend  

3493 80509 

Aantal geteste personen in teststraat 
Zaandam  

3230 85304 

Aantal geteste personen in teststraat 
Volendam 

0 3761 

Aantal geteste personen in teststraat 
Wormerveer 

1697 22933 

Aantal Prioriteit bemonstering  695 10640 

Aantal geteste personen in teststraten  9115 203147 

Aantal thuistesten 88 1871 

Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 0 549 

Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 905 6754 

Totaal aantal testen 9778 211270 
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Landelijk steeg het totaal aantal afgenomen testen verder met 6%. Uit gedragsonderzoek blijkt dat de 
testbereidheid onder mensen met klachten die passen bij COVID-19 laag is en de afgelopen tijd nog 
verder is gedaald. De toename in het aantal afgenomen testen in de afgelopen periode lijkt dus vooral 
toe te schrijven aan een toename van het aantal mensen met klachten gerelateerd aan COVID-19.   
In onze regio was het aantal mensen dat zich liet testen de afgelopen week ongeveer gelijk. In de 
teststraten werd 20% van de capaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD 
teststraten in onze regio was afgelopen week 10.6%, nog steeds hoger dan landelijk (8,7%). Iedereen 
kan nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maken betekent vandaag of 
morgen testen. 
 
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland): 

Purmerend      750 

Wormerveer      300 

Zaandam      550 

Totaal       1600 

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit 

Volendam      400 

Testunit in Volendam  
Sinds woensdag 31 maart staat er een testunit in Volendam. Deze staat op de parkeerplaats aan de 
Parallelweg.  Deze is in de plaats gekomen van de twee testbussen die op dezelfde plek stonden. De 
testunit heeft een capaciteit van 400 testen per dag. De toeloop in Volendam is aanzienlijk en met de 
uitbreiding van de testcapaciteit kunnen we iedereen snel van een test blijven voorzien.  

Zelftesten vrij verkrijgbaar 
Vanaf 31 maart zijn er zelftesten beschikbaar in Nederland. Deze zelftesten kunnen burgers zelf 
afnemen om erachter te komen of ze corona hebben. Deze testen zijn alleen bedoeld om preventief te 
testen zonder klachten. Bijvoorbeeld als mensen naar school of werk moeten of op bezoek gaan bij 
iemand met een risico om ernstig ziek te worden van het virus. Ze zijn níet bedoeld om te testen als je 
klachten hebt of als je in contact was met iemand met corona of terugkwam van een reis uit het 
buitenland. Dan blijft het advies je te laten testen door de GGD. Personen met een positieve zelftest 
moeten zich laten hertesten bij de GGD. Deze extra test is bedoeld om de uitslag te bevestigen en 
een vals-positieve uitslag uit te sluiten. Ook kan zo het bron- en contactonderzoek opgestart worden 
door de GGD. Wanneer deze test bij de GGD toch negatief is, mag de persoon uit isolatie. Bij een 
positieve test start het bron- en contactonderzoek. Bij iedere zelftest zit een bijsluiter met deze 
instructies. 

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 (60%), bij bezoek thuis (18%) en  
werksituaties (16%). Scholen en kinderdagverblijven zorgden voor 5% van de besmettingen. 
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Verwijzing naar quarantainecoach mogelijk 
Sinds 25 maart is een verwijzing naar de quarantainecoaches opgenomen in de landelijke 
werkinstructie voor BCO medewerkers. Quarantainecoaches ondersteunen mensen die psychische of 
praktische problemen ervaren tijdens de quarantaine. Dit is een aanvulling op de begeleiding en hulp 
die er nu al is voor mensen die in quarantaine gaan, zoals de aandacht die GGD-medewerkers tijdens 
bron- en contactonderzoek besteden aan sociale en praktische dilemma’s. 
De landelijke uitrol volgt op een pilot waaruit bleek dat veel gecoachte mensen behoefte hadden aan 
extra informatie over quarantaine of aan een luisterend oor. De medewerkers van het bron- en 
contactonderzoek bieden de quarantainecoach gericht aan, dus niet aan iedereen. 
 
Vaccinaties Zaanstreek-Waterland  
Vanaf 6 april ontvangen de inwoners die in 1947 en 1948 zijn geboren een uitnodiging om een 
vaccinatieafspraak bij de GGD 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, zorgmedewerkers 
in de wijkverpleging en PGB medewerkers.  
 
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 
25-3 t/m 31-3-2021 

Aantal vaccinaties gezet in 
totaal 

Eerste vaccinatie 2965 27413 

Tweede vaccinatie 1906 13860 

Totaal 4871 41273 

 
Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD 
 
 
 
 
 

 Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners van 

25-3 t/m 31-3-2021 

Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners in totaal 

Eerste vaccinatie 2843 22385 

Tweede vaccinatie 1463 10122 

Totaal 4306 32507 

 
 
 

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. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kaarten/2021/03/23/factsheet-vaccinatieplanning
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Bestuur en beleid 
 
Veiligheidsberaad 29 maart   

Toelichting routekaart 

De minister van VWS heeft een toelichting gegeven op het proces rondom het openingsplan, de 

routekaart. Dit plan, waar het uitvoeren van toegangstesten een belangrijk onderdeel van is, wordt op 

13 april besproken in het kabinet. Het openingsplan wordt als houtkoolschets op 6 april in het 

Veiligheidsberaad gepresenteerd. Een week later komt het definitieve stuk voor besluitvorming in het 

Veiligheidsberaad.  

Fieldlab Evenementen 

De minister van VWS heeft een toelichting gegeven op de “fieldlabs”. Het doel van Fieldlab 

Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast van de veilige en 

betrouwbare aanpak, in co-creatie met bedrijven, overheden, wetenschap, belangenorganisaties en 

publiek. Om daarmee vertrouwen te creëren bij de Rijksoverheid om zo toetsingskaders te verfijnen 

en de Corona-routekaart aan te kunnen passen. Het programma van Fieldlab Evenementen is gericht 

op differentiatie van verschillende evenementen (zakelijk en publiek) en situaties (binnen en buiten, 

statisch of dynamisch, etc.) en het zo snel als mogelijk teruggaan naar een situatie waarin 

evenementen veilig plaats kunnen vinden. 

Regionaal Beleidsteam 1 april 

Vaccinatielocatie(s) huisartsen 

Er is gesproken de vraag van de huisartsen aan de DPG voor het inrichten van een vaccinatielocatie 

en de mogelijkheid om deze vraag binnen de crisisstructuur op te pakken. Het RBT-C heeft het ROT 

opdracht gegeven om invulling te geven aan deze opdracht.  

Vergaderingen RBT-C & BAO 

In navolging op de agenda van het Veiligheidsberaad neemt het aantal inhoudelijke vraagstukken voor 

het RBT-C  de laatste weken sterk af. Derhalve heeft het RBT het volgende besloten: 

• Het RBT-C vergadert met ingang van 8 april één keer per twee weken (op donderdag van 

15:30 tot 17:00 uur). 

• Het BAO vergadert met ingang van 15 april één keer per twee weken (op donderdag van 

15:30 tot 17:00 uur). 

• De wekelijkse nieuwsbrief word inhoudelijk aangepast op basis van de nieuwe 

vergaderstructuur. 

Naar aanleiding van de presentatie van de DPG heeft het RBT verzocht om in een volgende 

vergadering dieper in te gaan over het vaccineren binnen de VVT-sector.  
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Intergemeentelijk Team Covid-19 (IGT-C) 
 
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) - 1 april 

Herdenkingen en vieringen 4 en 5 mei  
Het BAO heeft gezien de huidige maatregelen en de stand van de besmettingen besloten om de 
herdenkingen en vieringen van 4 en 5 mei ook dit jaar in tijd en omvang tot een minimum te beperken. 
Hiermee wordt dezelfde regionale lijn gevolgd als vorig jaar. Bovenstaande is besloten in het licht van 
de huidige situatie, en zou herzien kunnen worden als landelijke ontwikkelingen hier aanleiding toe 
geven. 
 
 
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 
 


