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 6 mei 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).
•

Deze week is het RBT Gooi en Vechtstreek niet samengekomen. Er is daarom voor deze nieuwsbrief
geen nieuwe informatie. Volgende week komt het RBT wel weer samen.

(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.
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen:
• Afvlakken van de piek
• Minimaliseren van maatschappelijke impact
• Voorbereiden op worstcasescenario
Het ROT van maandag 4 mei is vervallen en het ROT van donderdag 7 mei staat in het teken van het voorwaarts
denken van het ROT. Tijdens dit overleg bespreekt het ROT scenario’s en bedreigingen op de langere termijn.
Onder andere komt aan bod welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden en wie daar
verantwoordelijk voor is.

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek
Landelijk beeld
Het aantal positief geteste personen in Nederland is 41.319. Het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 11.153 en
het aantal overleden personen staat op 5.204. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de
werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de genoemde cijfers.
Vanaf 11 mei geven wij elkaar in heel Nederland iets meer ruimte, waarbij naleving van de basisregels
belangrijker is dan ooit. Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van het RIVM.
Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek
Wij melden vanaf heden alleen het aantal positief geteste overledenen, dit is in lijn met de rapportages van het
RIVM. Op dit moment zijn er voor zover bekend 43 (+8) inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden
aan de gevolgen van het coronavirus. 23 mannen en 20 vrouwen. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise
Meren (6), Hilversum (22), Huizen (3), Laren (1), Weesp (8) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de
overledenen is 81 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). De locatie van overlijden betrof 13 keer een ziekenhuis en
30 keer een verpleeghuis.
Een dezer dagen communiceren wij de resultaten van het gedragsonderzoek dat RIVM en GGD hebben uitgezet.

Bezoekregeling
Uit het overleg met de zorginstellingen in de Gooi en Vechtstreek blijft het algemene beeld naar voren komen
dat de situatie in de regio onder controle is. Tegelijkertijd blijven we beducht voor een tweede golf van
besmettingen.
Het wel of niet aanpassen van bezoekregelingen in de verpleeghuizen is een belangrijk onderwerp; niemand wil
verspreiding van het virus, maar iedereen ziet de menselijke tragiek van afgesloten zijn van dierbaren. De Raad
voor de Volksgezondheid en de Samenleving (RVS) pleit in een openbaar gemaakt advies voor het opheffen van
het overkoepelende bezoekverbod en het creëren van ruimte voor lokaal maatwerk.
In alle Veiligheidsregio’s is aan de verpleeghuizen gevraagd om één locatie aan te wijzen voor een pilot met het
stapsgewijs versoepelen van bezoekbeleid. Op basis van deze ervaringen wordt landelijk bepaald of de
versoepeling gecontinueerd of gewijzigd kan worden.
Teststraat
Er zijn in totaal 628 mensen getest op het coronavirus in de teststraat. Het percentage positieven was 17% (in
de eerste vier weken). Het testbeleid is inmiddels verruimd naar leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs,
personeel van de kinderopvang en jeugdtrainers in de buitensport. Bij klachten die langer dan 24 uur bestaan,
kunnen zij bij ons terecht op aanvraag van de bedrijfsarts. ZZP’ers kunnen direct bij de GGD terecht; een van
onze artsen is dan de aanvrager. Actuele informatie over het testen op corona kunt u lezen op
www.ggdgv.nl/coronatest
Contactonderzoek
We zijn in afwachting van landelijke richtlijnen over de uitbreiding van het contactonderzoek. Wij kunnen onze
capaciteit voor deze onderzoeken uitbreiden, in eerste instantie met eigen medewerkers. Dit zijn medewerkers
die normaal gesproken voor ons reizigerspreekuur worden ingezet. De suggestie die de NOS recent wekte, dat
de GGD’en niet klaar zijn om uitgebreid te testen en bron- en contactonderzoek te doen, klopt niet. Bron- en
contactonderzoek is een kerntaak van het dagelijks werk van de GGD en is een speerpunt voor alle GGD’en in
Nederland. Wij zijn hier nooit mee gestopt.
Voldoende capaciteit voor huidige doelgroepen
Voor alle extra groepen die op dit moment in opdracht van de Rijksoverheid getest worden (o.a.
zorgmedewerkers, politie, leraren etc.) hebben wij op dit moment voldoende capaciteit. Zowel qua testen als
qua bron- en contactonderzoek. Dat doen wij, zoals altijd, volgens de landelijke richtlijnen.
Tergooi
Er zijn 16 patiënten met COVID-19 opgenomen in Tergooi. Hiervan liggen 6 patiënten op de Intensive Care.
Geleidelijk wordt in het ziekenhuis meer zorg geboden aan andere patiënten en stapsgewijs wordt de medisch
noodzakelijke zorg verder uitgebreid. Meer informatie vindt u op www.tergooi.nl.
Huisartsen
Het Centraal Corona Centrum werkt momenteel doordeweeks met de helft van het aantal artsen. In het weekend
is nog steeds de volledige bezetting aanwezig. Per dag worden gemiddeld 30 tot 40 patiënten gezien.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen
thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het
gaat om situaties waarbij zorg aan iemand - met COVID-19 of verdenking daarop - niet uitgesteld kan worden.
Hiervoor kunnen de medewerkers bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen terecht.
Callcenter GGD
Ons callcenter trekt op dit moment ongeveer 20 bellers per dag. Bij (landelijke) beleidswijzigingen zien we een
opleving. Mede daarom houden we het voorlopig in de lucht. Sinds 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 het telefoonmenu, sociale media en
ons liveblog door naar het landelijk informatienummer 0800-1351.

Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid,
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).

Politie
Het blijft erg druk in en rondom natuurgebieden. Op social media zien we dat de onvrede over de maatregelen
toe neemt. Het terugschroeven van maatregelen betekent dat handhaven steeds meer flexibiliteit vraagt van
BOA’s en politie. In de afgelopen week zijn er in het land diverse demonstraties geweest tegen de maatregelen
en tegen o.a. 5G. Er wordt ruimte gegeven aan deze uitingen, maar in Den Haag liep het uit de hand omdat
men zich niet aan de regels hield. Verder zijn afgelopen week diverse coronafeestjes beëindigd. Een populaire
nieuwe vorm van feest vieren of feliciteren is een drive-through verjaardag, ook hierop is enkele malen ingezet
door de politie. Er is niet geverbaliseerd.

Brandweer
De continuïteit binnen de brandweerkorpsen Gooi en Vechtstreek en Flevoland is nog steeds goed op orde.
Ziekteverzuim is laag. De aandacht ligt nog steeds ophet voorbereiden van de continuïteit van de organisatie en
het vitale proces voor de langere termijn (met name vakbekwaam; oefenen en toetsen) met inachtneming van
1,5 meter afstand maatregel.

Defensie
De defensieondersteuning in zorginstelling De Regenboog in Dronten loopt vrijdag 8 mei na ruim twee en halve
week af. De situatie ter plekke is dusdanig gestabiliseerd dat verdere steunverlening niet aan de orde is.
Inmiddels loopt een tweede ondersteuningsverzoek voor andere zorginstellingen in Flevoland. In hoeverre hier
invulling aan gaat worden gegeven is op dit moment nog niet besloten. Vrijdag gaat een surveyteam van
Defensie met de betreffende instellingen in gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen.

Bevolkingszorg
Noodverordening
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg speelt de versoepeling van de noodverordening een grote rol. Denk
bijvoorbeeld aan sport en spel voor de jeugd, maar ook de opening van de basisscholen per 11 mei. De
interpretatie van diverse zaken in de noodverordening en de lokale nuances die daarbij aangebracht kunnen
worden, vergen een behoorlijke afstemming tussen de veiligheidsregio’s, de stafsectie Bevolkingszorg en de
lokale vertegenwoordigers van de gemeenten.
Op dit moment ligt de focus dan ook op de ruimte die vanuit het Rijk wordt gegeven. Elke verscherping of juist
versoepeling in maatregelen heeft gevolgen voor de veiligheidsregio. We kijken steeds naar wat we lokaal
binnen gemeenten kunnen oplossen en wat we regionaal moeten oppakken.
Nalevingsmonitor
In de nalevingsmonitor wordt een algemeen regiobeeld gegeven over de mate van naleving van de
maatregelen op een aantal specifieke onderwerpen. Het afgelopen weekend is relatief rustig verlopen. Door
het mindere weer was het op de normaal populaire locaties zoals natuurparken, stranden en jachthavens niet
druk. Daarnaast is ook Bevrijdingsdag relatief rustig verlopen.

Crisiscommunicatie
De communicatiestrategie van het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) wordt bepaald door de
omgevingsanalyse en landelijke ontwikkelingen. Het RAC stuurt gemeenten en GGDs kernboodschappen en
communicatietips om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Hiermee zorgen we
voor eenduidige communicatie. Daarnaast zorgen we voor informatievoorziening via de website en sociale
media van beide Veiligheidsregio’s.
De focus van de afgelopen week lag op het vermijden van drukte in de openbare ruimte tijdens het weekend
en Bevrijdingsdag. We gaven tips over hoe men thuis stil kon staan bij 4 en 5 mei. De komende periode
communiceren we over de versoepelde maatregelen die op 6 mei bekend zijn gemaakt. Het doel hierbij is om
gemeenten zo helder mogelijk uit te laten leggen wat wel en niet kan, en per wanneer. De kernboodschap “Blijf

thuis, tenzij...” wordt vanaf 11 mei anders ingestoken. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. Pers- en
publieksvragen aan de Veiligheidsregio’s gaan met name over de verschillen in maatregelen tussen de
Veiligheidsregio’s. Ook zien we meer individuele vragen over openstelling van voorzieningen en diensten
(bijvoorbeeld over of een sportvoorziening open mag of over het aanbieden van een training/cursus)
In de communicatiestrategie houden we rekening met alle doelgroepen, waaronder speciale aandacht voor
jongeren, verminderd zelfredzamen, statushouders en laaggeletterden.

