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Bussum 16 maart 2020 

 

Geachte gemeenteraad,  
 
Via deze brief informeer ik u over de stand van zaken rondom het coronavirus in regio Gooi en 
Vechtstreek.  
 
Huidig beeld in Gooi en Vechtstreek (stand van zaken tot en met 16 maart) 
Deze week (maandag 9 tot 16 maart) zijn er in onze regio 7 besmettingen met het coronavirus. In een 
aantal gevallen zijn er (schoolgaande) kinderen in een gezin aanwezig. De scholen zijn geïnformeerd 
over de situatie en indien nodig communicatief bijgestaan. Hiermee komt het totaal aantal bewezen 
besmettingen uit op 11 (bron GGD Gooi en Vechtstreek 2 tot 16 maart). Het is ook mogelijk dat mensen 
in het ziekenhuis worden getest of in een andere regio, bijvoorbeeld vanwege hun werk. Wij 
communiceren deze uitslagen niet. Het RIVM communiceert dagelijks het totaal aantal besmettingen 
in Nederland. Omdat we op dit moment in de zogeheten mitigatiefase zijn gekomen van de corona-
epidemie is het aantal besmettingen (ook in deze regio) slecht het topje van de ijsberg. 
 
Testen op het coronavirus 
Alleen patiënten die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus en daarbij een 
verhoogd risico hebben op ernstig verloop, worden getest als dit van belang is voor de verdere 
behandeling. Dit is landelijk beleid dat GGD Gooi en Vechtstreek volgt. Meer dan 80% van de besmette 
personen heeft lichte klachten en wordt om die reden niet meer getest.  
De GGD voert bij bewezen patiënten bron- en indien nodig contactonderzoek uit om verspreiding tegen 
te gaan. Het aantal besmette personen loopt landelijk nog steeds op. We verwachten ook in Gooi en 
Vechtstreek een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Hoeveel dit zijn en in 
welke tijdspanne is buitengewoon lastig te duiden. Ook zijn de maatregelen die landelijk gelden steeds 
aan verandering onderhevig. 
 
Groepsvaccinatie afgezegd 

De door Jeugd en Gezin geplande groepsvaccinaties in de week van 30 maart t/m 3 april gaan niet 
door. Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft het RIVM besloten dat in heel Nederland de 
groepsvaccinaties voor 9- t/m 14-jarigen worden uitgesteld. Ruim 5400 jeugdigen uit de regio hebben 
van het RIVM een oproep gekregen om zich te laten vaccineren in Sporthal De Zandzee in Bussum.  
De vaccinaties voor 9-jarige jongens en meisjes (DTP/BMR) worden uitgesteld tot na de 
zomervakantie. Voor deze prikken waren alleen kinderen uit Huizen en Wijdemeren opgeroepen. Ook 
de vaccinaties aan 13-jarige meisjes (HPV) worden uitgesteld tot na de zomer. Met het uitstellen van 
een half jaar komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar.  
De vaccinaties voor 14-jarige jongeren (meningokokken ACWY) worden verzet naar juni. Hiervoor 
ontvangen zij een nieuwe uitnodiging.  
Jeugd en Gezin biedt vanaf 16 maart een aangepast zorgaanbod. Kinderen worden alleen uitgenodigd 
op het consultatiebureau als dit echt nodig is. Bijvoorbeeld op de leeftijden waarop een kind de 
vaccinaties krijgt. In andere gevallen krijgen ouders een telefonisch consult aangeboden. Ook de 
huisbezoeken worden alleen uitgevoerd als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het afnemen 
van de hielprik bij pasgeboren baby’s. Omdat jeugdigen niet meer op school kunnen worden gezien, 
krijgen ook zij een telefonisch consult aangeboden. 
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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) Regionaal Operationeel Team (ROT) 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 consistent 
aan bij de landelijke richtlijnen Er zijn informatiebrieven gestuurd naar scholen, mbo-studenten, 
aanbieders van zorg en ondersteuning, sportverenigingen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 
gastouders en huisartsen. Wij communiceren o.a. via het liveblog van de GGD en via sociale media.  
 
Callcenter 2000 keer gebeld 
Ons GGD callcenter wordt vaak gebeld. Ook in het weekend van 14 en 15 maart is ons 
telefoonnummer weer opengesteld om vragen te beantwoorden. Via een speciaal ingezet 
telefoonnummer 035-69 26 400 kunnen inwoners vanaf maandag 2 maart terecht met hun vragen en 
zorgen over het coronavirus. We worden ook veelvuldig gebeld door mensen uit Noord-Brabant en 
inmiddels ook uit andere regio’s. Voor doven en slechthorenden hebben we een email-adres 
corona@ggdgv.nl  waar zij met vragen terecht kunnen. Op dit moment hebben we sinds 2 maart meer 
dan 2000 telefoontjes ontvangen. Daarbij zijn de terugbelverzoeken niet meegerekend.  
 
Vragen en informatie  
Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website en het liveblog van GGD Gooi en Vechtstreek 
www.ggdgv.nl/coronavirus of bij de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of 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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