Bussum 9 maart 2020
Geachte gemeenteraad,
Sinds donderdag 27 februari is ook in Nederland de eerste besmetting met het nieuwe coronavirus
aangetroffen. Het aantal (bekende) besmettingen loopt in Nederland op. Dit leidt tot vragen van
inwoners, geeft media-aandacht en vraagt veel van GGD Gooi en Vechtstreek en zorgverleners. Tijdens
een landelijke bijeenkomst op 3 maart zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in gesprek geweest
met de minister. Via deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in regio
Gooi en Vechtstreek.
Op dinsdagavond 3 maart werd bekend dat ook twee inwoners van Gooi en Vechtstreek zijn besmet
met het coronavirus (COVID-19). Deze inwoners zijn getest op het virus door de GGD. Het betreft een
inwoner uit Naarden en uit Blaricum. Beiden zijn in Noord-Italië geweest en zijn in thuisisolatie. Omdat
er ook twee schoolgaande kinderen (Blaricum) bij betrokken waren, zonder klachten, is de school door
de GGD geïnformeerd en communicatief bijgestaan.
Daarna (6 maart) werd duidelijk dat een gezinslid van de inwoner uit Naarden eveneens besmet is met
het virus. Uit voorzorg en naar eigen inschatting verbleef hij al thuis. Tijdens het weekend (7 en 8
maart) werd bekend dat een inwoner van Huizen eveneens besmet is met het coronavirus.
GGD Gooi en Vechtstreek brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad
(contactonderzoek) om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Contacten van deze
patiënten worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen.
Wanneer deze contacten op hun beurt klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij
ook in thuisisolatie geplaatst en getest op het virus.
Ook vandaag zijn mensen door de GGD thuis bezocht om getest te worden. GGD Gooi en Vechtstreek
volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet, dit doet zij samen met het RIVM en de
zorgverleners in de regio. In totaal zijn er de afgelopen periode (t/m 9 maart) 11 mensen getest op het
coronavirus.
Verspreiding beperken
De GGD voert bron- en indien nodig contactonderzoek uit om verspreiding tegen te gaan. Bij kleinere
uitbraken is dit een goede methode gebleken. De bestrijding van dit coronavirus is niet anders dan die
van andere infectieziekten. Bij grote aantallen zieken kan de GGD verregaande maatregelen adviseren
aan de voorzitter van de Veiligheidsregio. Te denken valt dan aan het afgelasten van evenementen en
andere grote publieksbijeenkomsten. Daarvan is nu geen sprake. Het aantal besmette personen loopt
landelijk op. We verwachten ook in Gooi en Vechtstreek een toename van het aantal besmettingen met
het coronavirus. Hoeveel dat er zullen zijn en in welke tijdspanne is buitengewoon lastig te duiden. Ook
zijn de maatregelen die landelijk gelden aan verandering onderhevig.
Bijeenkomsten
Bestuurders van zorginstellingen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn (5 maart) op initiatief van
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek en Flevoland bij elkaar gekomen om geïnformeerd te worden over de
laatste stand van zaken. Zaken die op de agenda stonden waren onder meer: actuele knelpunten, de
impact van een eventuele uitbraak op de zorgsector en de regionale zorgcontinuïteit. Daarnaast zijn
afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie binnen de zorgsector en er zijn vervolgafspraken
gemaakt. Er is tevens aandacht voor het dreigende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De
GGD coördineert de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorginstellingen.
De burgemeester uit Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn tijdens een bijeenkomst (6 maart)
geïnformeerd met een update.
Er is een bijeenkomst gepland (13 maart) van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).
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Gestructureerde aanpak
GGD Gooi en Vechtstreek kent een team dat dagelijks de medisch-inhoudelijke en operationele
activiteiten coördineert en aanstuurt. Daarnaast houdt dit team de actuele landelijke en regionale
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en communiceert hierover.
Ook is er een gezamenlijk Actiecentrum GHOR Gooi en Vechtstreek/Flevoland actief. Dit team
kanaliseert en beantwoordt vragen van ketenpartners, zorgpartners, instellingen, gemeenten en
scholen.
Er is een gezamenlijk (Gooi en Vechtstreek/Flevoland) Preparatief Regionaal Operationeel Team (PROT) ingesteld waar in samenwerking met de Veiligheidsregio’s van Gooi en Vechtstreek en Flevoland
op tactisch niveau de benodigde werkzaamheden worden uitgezet en afgestemd.
Informatievoorziening
Het blijft belangrijk om maatschappelijke onrust zo veel mogelijk te voorkomen. We sluiten aan bij
landelijke richtlijnen en vinden het belangrijk om zo veel mogelijk ‘te normaliseren’ wanneer er geen
aanleiding is voor bijzondere maatregelen.
Vanaf vrijdagochtend 28 februari is GGD Gooi en Vechtstreek gaan communiceren over het
coronavirus in Nederland in algemene zin. Via de GGD website www.ggdgv.nl is vanaf dat moment
doorverwezen naar de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en naar het landelijk
telefoonnummer 0800-1351. De aanleiding was dat tijdens de corona televisie-uitzending van de
avond daarvoor (27 februari) bekend werd dat ook in Nederland de eerste patiënt besmet is met het
virus.
Callcenter
Via een speciaal ingezet telefoonnummer 035-6926400 kunnen inwoners vanaf maandag 2 maart
terecht met hun vragen en zorgen over het coronavirus. De eerste dag belden ongeveer 200 mensen;
de informatiebehoefte was groot. Na bekendmaking (4 maart) van de eerste besmetting in Gooi en
Vechtstreek is dit telefoonnummer tot 20.00 uur bereikbaar geweest voor vragen. In het weekend van
7 en 8 maart is het callcenter van 09.00 uur tot 13.00 uur bereikbaar geweest. In totaal zijn er de
afgelopen week (t/m 9 maart) ongeveer 700 telefoontjes geweest naar het callcenter. Dit is alleen
inkomend telefoonverkeer. Het aantal terugbelverzoeken komt daar nog bovenop. Het weekend
werden we ook gebeld door mensen uit Brabant met vragen over het virus en de maatregelen die daar
in de regio genomen zijn.
Er is ook een landelijk informatienummer beschikbaar dat kan worden gebeld via 0800-1351.
Via sociale media en via een speciaal ingezet live blog op de GGD website (eveneens benaderbaar via
de Regio- en Jeugd en Gezin website) wordt de actuele stand van zaken over corona vanuit GGD Gooi
en Vechtstreek gecommuniceerd. Hier wordt ook het laatste nieuws gedeeld. Dit gebeurt
multimediaal. Er is veel media aandacht voor het coronavirus, met een aantal nieuwsberichten,
achtergrondartikelen en radio-interviews.
Scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen
Aan scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen is 4 maart een brief gestuurd vanuit de GGD
met de stand van zaken, richtlijnen en handelingsperspectief. Hierin is uitgelegd dat er geen aanleiding
is om scholen te sluiten, of om kinderen thuis te houden, anders dan het landelijke advies om thuis te
blijven als je uit een risicogebied komt of in contact bent geweest met een besmette patiënt en
klachten krijgt. Gewezen is op het landelijke hygiëne advies (handen wassen, hoesten in elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes) en we verwijzen naar landelijke informatie sites.
Nike
Met het Europees hoofdkantoor van Nike is constructief contact geweest over de maatregelen die
Nike zelf heeft genomen, om het hoofdkantoor te sluiten en de campus geheel te reinigen. Nike
besloot tot deze maatregelen vanwege een besmetting van één van de medewerkers met het virus. Dit
was geen GGD advies en was ook niet volgens de landelijke richtlijnen. Na onderzoek is gebleken dat
de medewerker van Nike niet in onze regio woont en niet in de besmettelijke periode op het kantoor
van Nike aanwezig was.
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Wat kunnen inwoners zelf doen?
GGD Gooi en Vechtstreek blijft de landelijke richtlijnen volgen. De belangrijkste maatregelen die
mensen zelf kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:
•
was handen regelmatig,
•
hoest en nies in de binnenkant van de elleboog,
•
gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg,
•
raak neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
Er wordt geadviseerd én gecommuniceerd dat mensen met klachten niet naar de huisarts of het
ziekenhuis moeten gaan, maar telefonisch contact kunnen opnemen met hun huisarts.
Vragen en informatie
Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de GGD Gooi en Vechtstreek www.ggdgv.nl
of op rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of via RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Ook is er een landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800-1351
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij benaderen voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

René Stumpel
Directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek
R.stumpel@ggdgv.nl
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