
    
 

Nieuwsbrief COVID-19 
 
In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek u over de stand van zaken van de 
bestrijding van het coronavirus (COVID-19).  De informatie en cijfers zijn actueel tot en met 22 april 2020. 
 

Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding 
van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Gooi en Vechtstreek nemen deel aan het 
RBT. Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het 
(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT). 
 
In het RBT van 22 april is teruggeblikt op de persconferentie en de nieuwe maatregelen. Deze roepen nog veel 
vragen op. Het zijn algemene maatregelen waarvoor regionaal of zelfs lokaal maatwerk nodig is. De nieuwe 
maatregelen gaan in zodra de noodverordening is aangepast. Die aanpassing volgt na de formele aanwijzing 
van de minister van VWS. Deze wordt donderdag of vrijdag verwacht.  
  
De huidige noodverordening is tot en met 28 april van kracht. Dus geen versoepeling tot 29 april. Dit moeten 
alle gemeenten duidelijk communiceren, zodat er geen misverstand over kan zijn. Zo blijven ook de bruggen en 
sluizen in winterstand tot 1 juni en blijft het regime; thuisblijven en alleen voor noodzakelijke zaken naar 
buiten. De handhaving door BOA’s en politie wordt aangescherpt. Mensen kunnen de maatregelen niet meer 
ontkennen. Na het waarschuwen volgt voortaan sneller een boete. 
  
Verder is het besluit genomen om de erehaag bij begrafenissen toe te staan als uitzonderingscategorie in  de 
noodverordening. Uiteraard met 1.5 meter afstand. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Afvlakken van de piek 

• Minimaliseren van maatschappelijke impact 

• Voorbereiden op worstcasescenario 
 
Specifiek interregionaal beeld 

• 13 militaire medische zorgverleners helpen het VTT de Regenboog in Dronten 

• Teststraat in Lelystad geopend voor zorgpersoneel 

• Opstellen van aandachtspunten voor Koningsnacht en Koningsdag. 

• Afspraken gemaakt met besturen van moskeeën betreffende de Ramadan, die start op 23 april (politie & 
gemeenten) 

• Opstellen van aandachtspunten voor de meivakantie (bijvoorbeeld sluiten vaarsluizen) 

• Deelcampagnes voor jongeren en over mentale weerbaarheid volgen 

• Aandacht voor verdeling beschermingsmiddelen 

• Onder de aandacht brengen bij gemeenten waar zij melding kunnen maken van overtredingen van de 
maatregelen 



• Landelijke publiekscampagne: "Alleen samen krijgen we corona onder controle" 

• Veel meldingen dat personen (met name jongeren) zich niet aan de afstandsregels houden 

• Tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen blijft in de totale geneeskundige keten. En dat blijft 
aandacht houden. Er is ook behoefte aan beschermingsmiddelen voor BOA’s die de maatregelen 
handhaven in drukke winkelstraten. 

• Inreizen van arbeidsmigranten 

• Drukte in de winkelstraten en centra 

•  Zorgen over de standhouding van de maatregelen tijdens de meivakantie onder de jeugd 
 

Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 
maatregelen. 
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid, 

René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  
 
Huidig beeld in Gooi en Vechtstreek 
Op dit moment zijn er voor zover bekend 46 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (8), Hilversum (23), Huizen 
(8), Laren (1), Wijdemeren (1) en Weesp (2). Van 1 overledene is de woonplaats onbekend. De gemiddelde 
leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 96 jaar). De locatie van overlijden betrof 30 keer een 
verpleeghuis, 14 keer1 een ziekenhuis en 2 maal de thuissituatie. 
 
Testen op het coronavirus 
Er zijn 514 mensen getest. In de eerste week was 24% positief. In de tweede week was 17% positief. Dat wil 
zeggen dat gemiddeld, tot nu toe, 20% positief is getest. 
 
De GGD heeft deze week gemiddeld 24 personen per dag getest in de teststraat en kan er meer aan: opschalen 
naar 200 testen per dag is mogelijk. Vanaf maandag (20-04) wordt de uitslag door het laboratorium direct 
doorgegeven aan de geteste persoon. Dat voorkomt vertraging. Sinds dinsdag (21-04) is de teststraat 
gesitueerd op een andere locatie. De GGD test niet langer in de parkeergarage, maar op het terrein achter de 
brandweerkazerne in Bussum (Brinklaan 140). Volgend uit de nieuwe landelijke maatregelen van 21 april start 
de GGD binnenkort met het testen van onderwijspersoneel en beroepskrachten kinderopvang. Zodra het RIVM 
de uitgangspunten voor dit testbeleid heeft opgesteld, communiceren wij hierover. Actuele informatie over het 
testen op corona kunt u lezen op www.ggdgv.nl/coronatest 
 

 
 
                                                

1 Dit aantal betreft niet alleen Tergooi, maar ook andere ziekenhuizen.  
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Contactonderzoek 
Landelijk is er discussie over nut en noodzaak van uitgebreid contactonderzoek. Gelet op de grote aantallen 
positieve testen (besmettingen), heeft ook GGD Gooi en Vechtstreek het contactonderzoek moeten beperken 
tot het informeren van de positief geteste mensen en het geven van instructies over hoe om te gaan met hun 
contacten. Dit is ondersteund met schriftelijk materiaal. Mogelijk moet de handelwijze worden geïntensiveerd 
en moeten hiervoor veel meer mensen worden ingezet. Onduidelijk is nog welke rol apps hierbij kunnen 
spelen. De GGD participeert in landelijk overleg hierover en wacht nadere instructies van het RIVM af. 
 
Tergooi 
Het aantal met het coronavirus besmette patiënten dat is opgenomen in Tergooi ligt momenteel op 22. 
Daarvan liggen 11 mensen aan de beademing op de Intensive Care (IC) of op de IC-verkoever. 16 mensen2 zijn 
in Tergooi overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het ziekenhuis treft voorbereidingen om, naast de 
noodzakelijke coronazorg, waar mogelijk geleidelijk op te schalen richting reguliere zorg. 
 
Regionale zorgcapaciteit buiten het ziekenhuis 
De zorgorganisaties in Gooi en Vechtstreek hebben aparte corona-units opgezet binnen hun eigen instellingen. 
Op dit moment zijn er nog ruim voldoende plaatsen beschikbaar. Er is inmiddels een landelijk prognosemodel. 
Op basis van getallen die de GGD wekelijks aanlevert, wordt een prognose gemaakt van de behoefte aan niet-
ziekenhuisgebonden COVID-19-zorg. De eerste ‘uitdraai’ geeft aan dat er de komende periode voldoende 
capaciteit is. 
 
Huisartsen 
Het Centraal Corona Centrum (CCC) draait nog steeds op volle toeren. De huisartsen bereiden zich voor om ook 
zelf te gaan testen. Hiervoor komt nog een landelijk kader. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Er is nog steeds een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), met name isolatiejassen en 
schorten. In deze factsheets leest u meer over de verdeling van de PBM. Het is de verwachting dat er meer 
middelen beschikbaar komen, waardoor de verdeling weer wat ruimer wordt. 
 
Gedragsonderzoek RIVM en GGD/GHOR Nederland 
De coronamaatregelen van de overheid hebben invloed op het dagelijks leven. Het RIVM en GGD Gooi en 
Vechtstreek willen graag weten hoe mensen met deze maatregelen en adviezen omgaan. Daarom wordt 
onderzoek gedaan naar het gedrag van onze inwoners in relatie tot de maatregelen en adviezen van de 
overheid. Via uw griffie heeft u de link naar het onderzoek al ontvangen. Voor wie dit gemist heeft: corona 
gedragsonderzoek GGD. U kunt tot en met a.s. vrijdag (24 april) meedoen aan het onderzoek. Het RIVM 
verwacht de eerste uitkomsten in mei. 
 
Callcenter GGD 
Het GGD callcenter ontvangt momenteel ongeveer 50 telefoontjes per dag. We ervaren dat de gesprekken 
langer duren dan voorheen en dat er meer vraag is naar maatwerk. Het aantal vragen in het weekend is 
momenteel op één hand te tellen. Om die reden is de GGD alleen op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur 
bereikbaar. Als het callcenter niet geopend is, verwijst de GGD via sociale media en hun liveblog door naar het 
landelijk informatienummer 0800-1351. 
 

Politie 
De handhaving van de noodverordening blijft veel vragen van de politie. De overlast van jeugd(groepen) en 
diverse feestjes blijft aanwezig. Daarnaast is de focus op de komende feestdagen, waar geen evenementen 
mogen plaatsvinden, maar er mogelijk toch een en ander gaat gebeuren. Verder is er een focus op 
verschuivende criminaliteit. Vooral digitale criminaliteit lijkt toe te nemen. 
 

Brandweer 

De continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is nog steeds laag. 

                                                

2 Dit betreft ook inwoners die niet woonachtig waren in de regio Gooi en Vechtstreek.  
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De focus ligt nu op het voorbereiden op de continuïteit van de organisatie en vitale processen voor de langere 
termijn (met name op het gebied van vakbekwaamheid) met inachtneming van 1,5 meter afstand. 
Afgelopen week heeft de brandweer duikoefeningen gecontinueerd met inachtneming van 1,5 meter afstand  
om achterstanden te minimaliseren. 

 

Defensie 
Vanuit de GHOR zijn de afgelopen weken twee steunaanvragen richting Defensie gedaan Eén voor personele 
ondersteuning in Covid-locaties in Flevoland, en één voor VVT-instellingen. Deze zijn gestart vanuit het 
Regionaal Overleg Acute Zorg, en vervolgens via de voorzitter Veiligheidsregio en het LOCC ter besluitvorming 
voorgelegd aan Defensie. Na een verdere verdieping van de zorgvraag is de conclusie getrokken dat de druk op 
de Covid-locaties inmiddels is verminderd, maar die op VVT-instellingen juist is verhoogd. Daarom is besloten 
om alle beschikbare steun te richten op die laatste groep. 
 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de inzet van 13 man militair personeel (1 arts, 3 verpleegkundigen en 9 
verzorgenden) op locatie (Coloriet) De Regenboog in Dronten. Zij zijn op 21 april ontvangen, ingeboekt, 
gebriefd en ingeroosterd en werken inmiddels gekoppeld aan eigen personeel van de instelling. Deze inzet 
loopt vooralsnog tot en met 8 mei. Een week voor afloop zal met de instelling worden overlegd of een 
verlenging in enige vorm aan de orde is. Dat zal dan eventueel via een vervolgaanvraag gestalte moeten 
krijgen. Ook dan zal weer worden gekeken wat de hulpvraag is en die wordt afgezet tegen andere hulpvragen 
in het land. Daarbij komt dat op dit moment met name de verpleegkundige capaciteit van Defensie volledig is 
ingezet. 

 

Crisiscommunicatie 
De communicatiestrategie van het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) wordt bepaald aan de 
hand van omgevingsanalyse en de landelijke ontwikkelingen. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD 
dagelijks kernboodschappen en communicatietips om te gebruiken voor hun informatievoorziening en 
betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC ook de informatievoorziening op de website en sociale media van 
de Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
De focus van het RAC ligt deze week op het helder communiceren over de nieuwe maatregelen die op 21 april 
bekend zijn gemaakt en over de maatregelen die in stand blijven en/of zijn uitgebreid. We merken een 
informatiebehoefte vanuit de samenleving, en blijven daarom vooral benadrukken dat gemeenten zo duidelijk 
mogelijk communiceren over wat wel en niet mag en per of tot wanneer. Daarnaast blijft de aandacht liggen op 
het stimuleren van inwoners om de maatregelen na te leven tijdens de zonnige weekenden, feestdagen, de 
Ramadan en de meivakantie. Ook hier geldt dat het belangrijk is om helder te communiceren over wat wel of 
niet mag. De hoofdboodschap blijft: blijf thuis, en ga alleen voor de noodzakelijke dingen naar buiten. Ga je 
naar buiten? Ga dan alleen. Daarnaast blijven we inzetten op het saamhorigheidsgevoel (alleen samen komen 
we corona onder controle), en roepen we gemeenten actief op om partners in de stad persoonlijk te 
benaderen om de communicatie via verschillende wegen bij de juiste doelgroepen te krijgen. Persvragen aan 
de Veiligheidsregio’s gaan met name over de verschillen in maatregelen tussen de verschillende 
Veiligheidsregio’s. 
 
In de communicatiestrategie houden we rekening met alle doelgroepen, waaronder speciale aandacht voor 
jongeren, verminderd zelfredzamen, statushouders en laaggeletterden. 
 
Onderwerpen communicatie van 17 t/m 22 april en vooruitkijkend: 

• Informatie over maatregelen na 28 april en tips voor inhoud betekenisgeving 

• Aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren, gezinnen bij wie de spanning thuis oploopt, mensen 
met een verstandelijke beperking, mensen die gaan deelnemen aan de Ramadan). 

• Waarschuwen voor WhatsApp-fraude en online fraude 

• Oproep delen onderzoek landelijke GGD 

• Kernboodschappen en communicatiemiddelen over alternatieven voor en betekenisgeving rondom 
Koningsdag, 4 en 5 mei en de meivakantie. 

• Regels voor erehagen 



• Oproep deelname appathon ministerie VWS 

• Blijven uitdragen boodschap ‘Blijf zo veel mogelijk thuis’, ook met het oog op de aankomende 
feestdagen en de meivakantie. 

• Informatie over regionale maatregelen indien van toepassing (o.a. sluiting sluizen, bruggen en wegen). 

• Bedanken bevolking voor het naleven van de maatregelen. 

• Verwarring wegnemen over wat wel en niet mag gezien de maatregelen (bijvoorbeeld: met hoeveel 
mensen mag je samen in een auto zitten en wat verstaan we onder een huishouden?) 


