Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19)
Zaanstreek-Waterland
Nummer 19, 29 mei 2020
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 twee
keer per week op de hoogte over de landelijke en regionale aanpak van het coronavirus.
Deze nieuwsbrief wordt ontwikkeld door GGD Zaanstreek-Waterland en Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. 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
In totaal 868 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 28 mei per gemeente:
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Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het landelijk beeld is dat deze cijfers en het
daadwerkelijke aantal besmettingen steeds verder uiteenlopen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen
zou verwachten.
Inmiddels is een afname te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-klachten.
Die afname is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen.

Continuïteit en schaarste
Testen op COVID-19
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 28 mei zijn 1272 mensen uit de testdoelgroepen
getest. In de testuitslagen zit een á twee dagen vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd kan worden aan
het totaal aantal geteste mensen. Bovendien ontvangt de GGD alleen de positieve testuitslagen van mensen die
ook in de regio woonachtig zijn. Dus als een getest persoon in Zaanstreek-Waterland werkt maar in een andere
regio woont, ontvangt de GGD van de woonplaats van deze persoon de positieve uitslag. Een en ander heeft te
maken met de registratie met GGD-regio van het aantal meldingen van COVID-19. De geteste persoon ontvangt
de testuitslag altijd rechtstreeks van de eigen bedrijfsarts of de instellingsarts. ZZP’ers, vrijwilligers en andere
groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben, ontvangen de uitslag rechtstreeks van de GGD.

2

Afspraken voor testen worden binnen 24 uur ingepland voor afname. Alle aanvragen die voor 8 uur ‘s ochtends
binnen zijn worden voor een test op dezelfde dag uitgenodigd. In het weekend is de coronatest-drive in op
zaterdag open (tenzij er nauwelijks aanvragen zijn in de 24 uur ervoor) en op zondag gesloten (tenzij er meer
dan 10 aanvragen zijn in de 24 uur ervoor).
Over het testbeleid en de uitvoering van het testen communiceert de GGD regelmatig met de
vertegenwoordigers van de beroepscategorieën die voor het testen in aanmerking komen. Daarnaast verzorgt
de GGD de triage voor ZZP’ers, vrijwilligers en andere groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben.
Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten
Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer
een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekend
gemaakt en is vanaf dat moment 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Als de uitslag
negatief is, de geteste persoon is niet besmet met COVID-19, dan geeft een medewerker van het landelijk
coronatest afsprakennummer deze uitslag binnen 48 uur telefonisch door. Is de test positief, de geteste persoon
is besmet COVID-19, dan belt de regionale GGD de geteste persoon om de uitslag door te geven en direct het
bron- en contactonderzoek (BCO) op te starten.
Landelijk is de testcapaciteit afgestemd op maximaal 30.000 testen per dag vanaf 1 juni. Voor onze regio
betekent dit dat de GGD in staat moet zijn 600 testen per dag af te nemen. Meer testen betekent ook meer
positieve uitslagen en daarmee een toename van het aantal bron- en contactonderzoeken. We verwachten dat
2% tot 8% van de geteste mensen besmet zal zijn met het coronavirus, waarbij we 4% als uitgangspunt nemen.
In onze regio komt dat neer op dagelijks – 7 dagen per week - 24 positief geteste personen en 24 BCO’s.
Voor 1 BCO staat 8 uur werk. Hiervoor is extra inzet van medewerkers noodzakelijk.
Omdat er in het BCO veel variatie is in casuïstiek, zijn inhoudelijke kennis en de beheersing van specifieke
gesprekstechnieken belangrijke vereisten. Voor de uitvoering van BCO’s zet de GGD dan ook medewerkers in
met een medische achtergrond op minimaal HBO-niveau.
De GGD heeft zich de afgelopen weken voorbereid op de uitbreiding van de testcapaciteit en de opschaling van
de BCO’s. De GGD is er klaar voor! De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen.
Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar we
zorgen ervoor dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt. Omdat er
een zeer grote inspanning gevraagd wordt van de GGD vragen we wel enig begrip voor eventuele
aanloopproblemen.
Vanaf 1 juni start ook een landelijke publiekscampagne, met een regionale doorvertaling. Deze wordt in fases
uitgerold. We starten onder meer met het delen van een animatiefilmpje, posters en een flyer die we meegeven
na de test. In de volgende fase van de campagne volgen landelijke radiospotjes en advertenties in dagbladen.
Compensatie van kosten GGD’en in verband met corona
GGD’en, VNG en andere partijen denken na over hoe we het beste het overleg met het Rijk kunnen aangaan
over de compensatie van kosten die de GGD’en maken in verband met corona. Het gaat globaal om de kosten
voor intensivering van GGD-taken, kosten voor vervangingstaken als gevolg van niet-uitgevoerde reguliere
taken en gederfde inkomsten. Er is bij zowel de VNG als het ministerie van VWS op korte termijn behoefte aan
een eerste indicatie.
De GGD-en ontwikkelen enkele modellen om gezamenlijk de totaalkosten in beeld te brengen: werkelijke totale
kosten, een indicatie over de gemaakte kosten t/m mei, prognose voor de kosten die na 1 juni gaan spelen op
het gebied van BCO en testen. Half juni wordt een eindrapportage opgeleverd met daarin een goed
onderbouwde eerste indicatie, die door de GGD’en gedragen wordt.
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Uitbreiding versoepeling bezoekregeling verpleeg- en verzorgingstehuizen
Op 11 mei is op 26 locaties in Nederland begonnen met een voorzichtige versoepeling van het bezoekverbod
voor verpleeghuiszorg. In onze regio werd hiermee gestart in een locatie van Evean, De Lishof in Oostzaan.
De eerste ervaringen zijn positief. Per 25 mei is deze versoepeling daarom breder mogelijk onder de voorwaarde
dat de deelnemende instelling voldoet aan de eisen die door betrokken veldpartijen zijn opgesteld.
Elke zorgaanbieder die dat kan en wil meldt zich bij de GGD. Inmiddels zijn diverse er locaties die aan de
bezoekregeling uitvoeren. Per 3 juni zullen in totaal 9 locaties in de regio meedoen.
Uiteraard worden deze locaties goed gemonitord. Indien de besmettingen niet stijgen, is het de bedoeling per
15 juni de aangepaste bezoekregeling voor alle verpleeghuizen gaat gelden. Er wordt dan op alle locaties één
vaste bezoeker per bewoner toegelaten. Het is de bedoeling dat per 15 juli de aangepaste bezoekregeling
verder worden verruimd door meer bezoekers per bewoner toe te staan.
Problematiek arbeidsmigranten
De ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben een
aantal afspraken gemaakt over besmettingsrisico’s bij arbeidsmigranten . De belangrijkste afspraken zijn onder
meer dat er een kabinetsbreed plan van aanpak komt voor deze problematiek en dat wordt nagegaan in
hoeverre de besmettingsrisico’s als gevolg van de problematiek van huisvesting, vervoer en
werkomstandigheden van arbeidsmigranten door middel van wetgeving kunnen worden geregeld.
Chatfunctie ingevoerd bij Veilig Thuis
Slachtoffers en omstanders van huiselijk geweld kunnen vanaf nu ook chatten met Veilig Thuis. Via de regionale
website www.veiligthuiszw.nl en via www.veiligthuis.nl kunnen zij op werkdagen tussen 9 en 17 uur terecht met
vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, kan
bellen soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld. Met de chatfunctie biedt Veilig Thuis een extra
mogelijkheid om contact op te nemen.
Het chatten met Veilig Thuis kan 100% anoniem. Het chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon. Via de
chat kan overigens geen officiële melding worden gedaan. Tijdens het chatten zal Veilig Thuis - als dat gewenst
is - helpen bij het formuleren van een melding. De landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis is een pilot gedurende de
coronacrisis. Na evaluatie wordt beoordeeld of de chat wordt gecontinueerd.
Tijdelijke uitbreiding huisartsenpost coronazorg stopt
Per 2 juni worden de Huisartsenposten die speciaal voor de coronacrisis zijn ingericht, gesloten.
De huisartsenzorg in regio Zaanstreek-Waterland zal dan terugkeren naar de reguliere huisartspraktijken.
In maart heeft de Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland in samenwerking met Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aangeboden aan patiënten
met griepverschijnselen. Hiervoor zijn Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan en Sportcomplex de
Beuk in Purmerend ingericht. Op 20 maart werden de eerste isolatiespreekuren geopend. Op 2 april werd in
samenspraak met het Dijklander ziekenhuis de Huisartsenpost in de avond- en weekenduren ook verplaatst van
het ziekenhuis naar Sporthal de Beuk. In Zaandam kon de Huisartsenpost bij het ziekenhuis gevestigd blijven in
de avond, nacht en weekenduren.
Deze tijdelijke uitbreiding van huisartsenzorg is mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking tussen de
Veiligheidsregio, de GHOR, de gemeentes, het Rode Kruis, Defensie, Salt Ziekenhuizen en de huisartsen uit de
regio. Gezamenlijk is gezorgd voor een zo veilig mogelijke gezondheidszorgsituatie in Zaanstreek-Waterland,
zowel voor Covid-patiënten als reguliere patiënten.
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Bestuur en beleid
Project ‘Allen voor één’ (AVE)
Het project ‘Allen voor één’ heeft onder andere tot doel de verschillende samenwerkende partners te verbinden
om daarmee de zorg en hulp aan inwoners efficiënter en effectiever in te zetten.
De doorontwikkeling van Veilig Thuis is hier onderdeel van. Naar aanleiding van Corona stemmen we wekelijks
af met Veilig Thuis, Politie, Gemeente en project AVE. De bevindingen bespreken we met het kernteam van
AVE. In dit kernteam zitten de acht gemeenten, GGD, VT, Politie. In dit team stemmen we direct af welke
maatregelen we moeten nemen en hoe we die gaan concretiseren en uitvoeren.
Iedere maand delen we in de bestuurlijke nieuwsbrief een voortgangsrapportage. Vanaf de start van de
Coronaperiode zagen we geen stijging van het aantal meldingen huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een
korte periode zagen we een daling in het aantal ‘tijdelijk huisverbod’ (THV)-zaken. Sinds enkele weken is dit
aantal weer op "normaal" niveau. In de casussen is gekeken of dit mogelijk Corona gerelateerd was. Hieruit
bleken geen noemenswaardige aantallen. De enige zichtbare stijging betrof het aantal adviesvragen aan Veilig
Thuis over bijvoorbeeld de omgangsregeling. Dit was in de eerste Corona-weken. Wij scharen dit onder de
logische adviesvragen, aangezien er in de eerste fase van Corona er geen contact mocht zijn en mensen thuis
moesten blijven.
Nieuwe Noodverordening COVID-19 Zaanstreek-Waterland
Vanaf maandag 1 juni gelden versoepelde veiligheidsmaatregelen. De aanpassingen staan in een vernieuwde
noodverordening. De nieuwe verordening vervangt de noodverordening van 11 mei en gaat per in per 1 juni
2020. De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is
te vinden op www.vrzw.nl.
Opheffen afsluiting gebieden
In Purmerend zijn het skatepark Leeghwaterpark, Park de Uitvlugt en het Calesthenicspark afgesloten. Deze
gaan vanaf 1 juni weer open. Hiermee komt het aanwijzingsbesluit gebieden, gekoppeld aan de
noodverordening, te vervallen.

Samenleving en veerkracht
Handhaven
De handhavingscijfers van maandag 18 mei tot maandag 25 mei 2020:
Organisatie
Aantal bonnen
Politie district Zaanstreek-Waterland
4
Handhaving BOA’s
21
N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk
aantallen.
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Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u op deze wijze regelmatig op de
hoogte van de stand van zaken rond de aangepaste maatregelen en de regionale noodverordening.

Met vriendelijke groet,
H. Raasing
Directeur Veiligheidsregio

mr. F.H.J. Strijthagen
Directeur Publieke Gezondheid
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