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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 18, 4 juni 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 en college te informeren. Mocht u vragen hebben 

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

 

Continuïteit en schaarste 
 
In totaal 34.914 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland t/m 2 juni 2021.  

 
Aantal besmettingen COVID-19, per week, Zaanstreek-Waterland, bron RIVM 
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus 
 
 
 
 
 
 

mailto:IM@vrzw.nl
https://ggdzw.incijfers.nl/dashboard/dashboard/
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Aantal overledenen COVID-19 Zaanstreek-Waterland, bron RIVM 
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus 
 
 
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 21e 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. 
 
Net als landelijk was er in onze regio afgelopen week sprake van een daling van het aantal 

vastgestelde besmettingen. Dit geldt voor alle gemeenten, met uitzondering van Purmerend en 

Waterland. Daar was een (lichte) stijging te zien. Op basis van cijfers van 17 t/m 23 mei is onze regio 

nu ingedeeld in risiconiveau ernstig en niet langer in zeer ernstig. Dit is terug te vinden op het RIVM 

coronadashboard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ggdzw.incijfers.nl/dashboard/dashboard/
https://www.ggdzw.nl/panelonderzoek-coronavirus-februari-2021/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR11/risiconiveau
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Leeftijd 
In alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de groep 0-9 jaar daalt het aantal besmettingen 
vastgestelde besmettingen.  
 

  26 mei t/m 2 juni 18 t/m 26 mei 

0-9 jaar 8% 5% 

10-19 jaar 21% 19% 

20-29 jaar 19% 16% 

30-39 jaar 14% 15% 

40-49 jaar 15% 17% 

50-59 jaar 14% 18% 

60- 74 jaar 6% 7% 

75 jaar en ouder 3% 2% 

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

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 2 5 

Zaans Medisch Centrum 2 5 

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 24 t/m 30 mei zijn 4 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. 
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Opnieuw lieten zich in onze regio minder mensen testen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. In 
de teststraten in onze regio werd in de laatste week 28% van de capaciteit niet gebruikt. Het 
percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in de afgelopen week 7.8%, 
wat lager is dan het landelijk percentage van 8.6%.  
 
Omdat het aantal mensen dat zich laat testen de laatste weken sterk is teruggelopen, blijft de testbus 
in Volendam met ingang van het weekend van 5 en 6 juni in de weekenden gesloten. Bij toenemende 
vraag naar testen hebben we de mogelijkheid om de capaciteit snel weer te kunnen opschalen. 
 
Het aantal mensen dat zich laat testen is de laatste weken sterk teruggelopen. De testcapaciteit is 
daarom verder afgeschaald.  Wel met de mogelijkheid om deze snel weer te kunnen opschalen als dit 
nodig is. Mensen kunnen nog steeds snel terecht: vandaag een afspraak maken betekent dat je 
vandaag of morgen terecht kunt. Daarnaast kunnen mensen zowel met als zonder afspraak terecht bij 
de teststraten in Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Bij testen zonder afspraak is het 
belangrijk dat mensen een ID bewijs meenemen en een mobiel telefoonnummer en e-mailadres door 
kunnen geven.  
 
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland 
Purmerend 200 
Wormerveer 200  (alleen op doordeweekse dagen) 
Zaandam 200 
Totaal  600 
 
Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit  
Volendam       100   (vanaf 5 juni in de weekenden gesloten) 
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Bron- en contactonderzoek  
De GGD voert het bron- en contactonderzoek weer volledig uit, inclusief monitoring. Dit houdt in, dat 
de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus belt op de zevende dag na de eerste 
ziektedag. De GGD belt ook de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de 
quarantaine. De GGD heeft deze week 240 uur landelijke ondersteuning gekregen. Besmettingen 
vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (57%), bij bezoek thuis (18%) en werksituaties 
(15%). 11% van de besmettingen vindt in scholen plaats. Dat is een flinke stijging met de twee weken 
daarvoor (respectievelijk 1% en 4%). 
 
Vaccinaties Zaanstreek-Waterland 
Mensen met geboortejaar 1963 tot en met 1982 zijn aan de beurt om een vaccinatieafspraak te 
maken.  
 
Vaccineren kwetsbare groepen 
Op woensdag 2 juni heeft de GGD de dak- en thuislozen in Zaandam (Zaanstad) gevaccineerd en op 
3 juni de Vrouwenopvang en dak- en thuislozen in Purmerend. Deze personen kregen het Janssen 
vaccin. De opkomst was laag: 79 mensen van de circa 600 mensen zijn gevaccineerd. 
 
Deze week 150.000e prik 
Op woensdag 2 juni besteedde de GGD op vaccinatielocatie De Koog aandacht aan de 150.000ste 
COVID-19 vaccinatie. De GGD vaccineert hier sinds 15 januari. Het gaat om eerste én tweede 
vaccinaties en alleen door de GGD gegeven prikken. Suzelle Borsboom (51 jaar) was de uitverkorene 
om een mooie bos bloemen van de GGD directeur Ferdinand Strijthagen in ontvangst te nemen.  
 
“Ik vind het fijn dat ik nu mijn eerste prik heb gehad en dat ik voor mijn vakantie nog de tweede kan 
krijgen. Het heeft wel iets verbroederends om hier allemaal een prik te halen. Ik doe het vooral om de 
pandemie te stoppen. Je ziet ook het effect van inenten, dat is heel fijn!”.  
Ferdinand Strijthagen, directeur van GGD Zaanstreek-Waterland, is blij met deze mijlpaal: “Het is 
geweldig dat al zoveel inwoners uit onze regio 1 of 2 vaccinaties hebben gehad en dat dit aantal de 
komende tijd snel verder zal stijgen. Als GGD staan we daar in elk geval klaar voor. En ik ben trots op 
mijn collega’s die zich elk dag opnieuw met ziel en zaligheid inzetten om dit zo goed mogelijk te laten 
verlopen. We krijgen veel complimenten van inwoners, dat is geweldig om te horen.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Directeur Publieke Gezondheid Ferdinand Strijthagen deelt 
bloemen uit aan gevaccineerde mevrouw Suzelle Borsboom ter 
ere van de 150.000e prik. 
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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 
27-5 t/m 2-6-2021 

Aantal vaccinaties gezet in 
totaal 

Eerste vaccinatie 5.887 90.736 

Tweede vaccinatie* 8.029 53.363 

Totaal 13.916 144.099 

 
Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD 
 

 Aantal vaccinaties gezet bij 
inwoners van 

27-5 t/m 2-6-2021 

Aantal vaccinaties gezet 
bij inwoners in totaal 

Eerste vaccinatie 6.730 87.907 

Tweede vaccinatie* 7.456 48.059 

Totaal 14.186 135.966 

 
* 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. 
 
Inzet Janssen-vaccin gewijzigd 
De Gezondheidsraad adviseert de inzet van het Janssen-vaccin te veranderen en de leeftijdsgroepen 
die nog aan de beurt komen vanaf nu BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden. De 
BioNTech/Pfizer en Moderna vaccins bieden een net iets betere bescherming tegen het coronavirus. 
In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan 
te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Minister De 
Jonge neemt dit advies over. De komende weken komen er relatief veel BioNTech/Pfizer-vaccins 
binnen en relatief weinig Janssen-vaccins, waardoor deze wijziging naar verwachting maar een klein 
effect heeft op de snelheid van vaccineren. Aangezien Janssen een voldoende veilig en effectief 
vaccin is, kunnen mensen die al gevaccineerd zijn met Janssen gerust zijn op die keuze. En, mensen 
die binnenkort een afspraak hebben met Janssen, kunnen die afspraak op een verantwoorde manier 
laten doorgaan. Wie een gemaakte afspraak met Janssen toch wil wijzigen, mag dat. 
 

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://ggdghor.nl/actueel-bericht/janssen-vaccin/
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AstraZeneca 
Minister De Jonge bevestigde op 31 mei dat 60- tot 64-jarigen die via hun huisarts AstraZeneca 
zouden krijgen en weigerden, binnenkort een nieuwe oproep voor coronavaccinatie krijgen. Deze 
mensen kunnen dan kiezen voor een mRNA-vaccin. Hierover volgt op korte termijn een landelijk 
bericht. Mensen die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad, kunnen het beste ook 
een tweede vaccinatie met AstraZeneca nemen, zegt de Gezondheidsraad. Het aantal meldingen van 
de zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking bij AstraZeneca na de tweede prik is aanzienlijk 
lager dan het aantal meldingen na de eerste prik. Een tweede vaccinatie met AstraZeneca vormt voor 
deze mensen de meest effectieve bescherming tegen covid-19. Er is onvoldoende bekend over de 
werkzaamheid en veiligheid van het gebruik van een ander vaccin als tweede prik. 
 
 
Stempel in gele boekje vanaf maandag 7 juni mogelijk 
Vanaf maandag 7 juni 2021 zullen alle GGD'en Covid-19 vaccinaties gaan stempelen in het gele 
vaccinatieboekje, als je daar op de vaccinatielocatie om vraagt. In onze regio zal op beide 
vaccinatielocaties, De Koog en De Beuk, vanaf maandag een speciale balie staan waar je een 
stempel in het gele boekje kunt laten zetten. Het is alleen mogelijk dit te laten doen bij het tonen van 
het vaccinatiebewijs. Op de vaccinatielocaties zijn geen gele boekjes aanwezig. De Gele Boekjes zijn 
online te bestellen. Het Gele boekje is geen officieel vaccinatiebewijs voor Corona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdu.nl/over-sdu/producten-diensten/formulieren/mijnvaccinatieboekje
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Bestuur en beleid 
 
Stap 3 openingsplan  

Er worden landelijk snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen en het 

aantal mensen dat gevaccineerd wordt stijgt hard. Het kabinet heeft daarom besloten stap 3 van het 

openingsplan per zaterdag 5 juni in te laten gaan, zo is aangekondigd tijdens de persconferentie op 

vrijdag 28 mei. De volgende coronamaatregelen worden losgelaten of aangepast: 

• Het nieuwe advies voor thuisbezoek is: ontvang maximaal 4 mensen per dag.  

• De maximale groepsgrootte buiten gaat naar 4 personen 

• Thuiswerken als dat kan blijft de norm 

• Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een 

uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een 

maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en 

buiten. Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.  

• Culturele instellingen als musea, monumenten, bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters 

mogen weer open onder voorwaarden. 

• In groepen kunst- en cultuur beoefenen is voor alle leeftijden weer toegestaan.  

• De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen weer open onder 

voorwaarden. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. 

• Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 

afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. 

• Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer 

toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. 

• Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur, onder 

voorwaarden. 

• Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Afhalen 

bij coffeeshops kan tot 22.00 uur. 

• Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Ook koopavonden zijn 

weer toegestaan. Er mogen weer meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter. 

Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen. 

Ten aanzien van de stappen 4 en 5 uit het openingsplan wordt onderzocht of deze gelijktijdig 

genomen kunnen worden. Op basis van de huidige ontwikkelingen wordt gehoopt deze stappen eind 

juni te kunnen nemen. 

 

Uitwerking controle op quarantaineplicht 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de quarantaineplicht. Daarmee gaat de 

wet begin juni in. Het IGT is in gesprek met de gemeenten hoe de handhaving op deze wet binnen 

onze regio wordt ingericht en uitgevoerd. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open
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Terugkoppeling Veiligheidsberaad en RBT-C 

Veiligheidsberaad – 25, 28 en 31 mei  

Het Veiligheidsberaad heeft tijdens drie recente vergaderingen voornamelijk met de minister 

gesproken over het maatregelenpakket bij stappen 3, 4 en 5 van het openingsplan. Hierbij kwamen 

specifieke onderwerpen aan de orde zoals hoe om te gaan met aanvragen voor evenementen en het 

omgaan met videoschermen op terrassen tijdens het EK voetbal. Over videoschermen is afgesproken 

dat deze vooralsnog niet toegestaan zijn. Het kabinet zal dit medio juni op basis van de 

besmettingscijfers op dat moment wel heroverwegen, en opnieuw met het Veiligheidsberaad 

bespreken.  

Tijdens het Veiligheidsberaad van 25 mei is uitvoeriger ingegaan op de mogelijkheden om de 

vaccinatiebereidheid te vergroten onder met name jongeren en mensen met een migratieachtergrond. 

Ook in onze regio worden door de GGD en gemeenten samen met diverse organisaties initiatieven 

ontplooid met als doel het verhogen van de vaccinatiebereidheid.  

 

Regionaal Beleidsteam Covid-19 (RBT-C) – 3 juni 

Het tweewekelijkse RBT-C duurde opnieuw kort met alleen het beeld van de actuele situatie op de 

agenda. Er zijn geen besluiten genomen.  

 

 
 
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 


