Bussum 30 april 2020
Geachte gemeenteraad,
Via deze brief informeer ik u vanuit GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken rondom
het coronavirus. De cijfers zijn actueel tot en met 29 april.
Landelijk beeld
Er is sprake van een lichte daling van het aantal coronapatiënten. Het aantal positief geteste personen
in Nederland is 38.803. Het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 10.685 en het aantal overleden
personen staat op 4.711. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke
aantallen in Nederland hoger dan de genoemde cijfers.
Hoewel het patiëntenaantal afneemt, is er wel vrees dat er een tweede coronagolf komt in de
ziekenhuizen en VVT-sector als de maatregelen worden versoepeld.
Voor de zorg aan coronapatiënten is een groot tekort aan isolatiejassen en schorten.
Het opschalen van de reguliere zorg is een veelbesproken onderwerp. Huisartsen hebben 360.000
minder verwijzingen dan normaal gedaan. Wat het effect hiervan is, is nu nog niet duidelijk.
Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek
Op dit moment zijn er voor zover bekend 57 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan
de gevolgen van het coronavirus. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (8), Hilversum
(30), Huizen (9), Laren (1), Wijdemeren (1) en Weesp (5). Van 1 overledene is de woonplaats
onbekend. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar).
De locatie van overlijden betrof 41 keer een verpleeghuis, 14 keer een ziekenhuis en 2 maal de
thuissituatie.
Teststraat Gooi en Vechtstreek
De teststraat van de GGD voor zorgmedewerkers trekt op dit moment niet veel belangstelling. Dat is
eveneens een landelijk beeld. Er zijn in totaal 573 zorgmedewerkers getest in de teststraat. Het
percentage positieven van de eerste drie weken was 18%. Inmiddels is in Baarn en binnenkort in
Weesp een particuliere aanbieder actief. Bij deze teststraten kan in principe iedereen terecht, met of
zonder aanvraag door een arts. De teststraat van de GGD is alleen toegankelijk voor zorgmedewerkers
die voldoen aan de criteria van het RIVM: koorts en/of klachten van hoesten/verkoudheid en waarbij
de aanvraag wordt gedaan door een arts.
De GGD bereidt zich voor op de uitbreiding van het bron- en contactonderzoek dat aansluitend op een
positieve testuitslag plaatsvindt. Vanaf 6 mei gaan alle GGD’en de medewerkers van basisscholen,
buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderopvang met ziekteverschijnselen passend bij
COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) testen in hun testfaciliteiten. Dit is afgesproken
met minister Hugo de Jonge. Deze afspraak geldt ook voor jeugdtrainers in de buitensport. De triage
verloopt bij deze doelgroepen hetzelfde als bij de zorgmedewerkers; ten minste 24 uur
ziekteverschijnselen en doorverwijzing en aanmelding door bedrijfsarts (als bedrijfsarts ontbreekt
verloopt dit via de GGD).
Er worden voorbereidingen getroffen om de testen uniform te registreren in één landelijk systeem.
Zowel de aanvragende artsen, de GGD’ en, als de laboratoria kunnen met dit systeem werken. Het
moet het testproces efficiënter maken; de uitslagen zijn sneller bekend en geven een beter landelijk
inzicht. Actuele informatie over het testen op corona kunt u lezen op www.ggdgv.nl/coronatest
Tergooi
Het aantal met het coronavirus besmette patiënten dat is opgenomen in Tergooi ligt momenteel op
17. Daarvan liggen 8 mensen aan de beademing op de Intensive Care (IC) of op de IC verkoever. Het
ziekenhuis treft voorbereidingen om, naast de noodzakelijke coronazorg, waar mogelijk geleidelijk de
reguliere zorg op te starten.
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.
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Huisartsen
Huisartsen testen momenteel alleen COVID-19 verdachte patiënten die zeer ernstig ziek zijn en
afhankelijk zijn van professionele dagelijkse (palliatieve) zorg.
Het Centraal Corona Centrum (CCC) ziet overdag een lichte daling in het aantal patiënten dat naar hen
doorverwezen wordt met COVID-19 klachten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Ook in onze regio is nog steeds een tekort aan isolatiejassen en schorten. Landelijk wordt er hard
gewerkt aan mogelijkheden en oplossingen. In de dagelijkse mail die wij van GGD GHOR Nederland
krijgen staat hierover: “De PBM binnen de zorg blijft een probleem. De distributie verloopt goed maar
de inkoop van PBM kan nog steeds beter.”
Callcenter GGD
Ons callcenter trekt op dit moment dagelijks ongeveer 50 bellers; bij (landelijke) beleidswijzigingen
zien we telkens een opleving. Mede daarom houden we het voorlopig in de lucht. Vanaf 4 mei zijn wij
geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Als we niet geopend zijn, verwijzen we
via sociale media en ons liveblog door naar het landelijk informatienummer 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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