
    

 

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 15 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. In dit team zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde 
organisaties als in het (Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT). 
 
In het RBT van 15 april is onder andere teruggeblikt op het paasweekend. De conclusie is dat inwoners zich 
over het algemeen erg goed hebben gehouden aan de geldende maatregelen. Op plekken waar het drukker 
was (bijvoorbeeld bij supermarkten en tuincentra), bleef de situatie beheersbaar. 
 
Op 21 april besluit het kabinet wat er gebeurt met de coronamaatregelen na de huidige einddatum van 28 
april. In het RBT van volgende week praten de RTB-leden door over de consequenties voor onze 
Veiligheidsregio. Het gaat dan ook over Koningsnacht, Koningsdag, 4 en 5 mei en overige grote evenementen in 
de regio in de komende periode. 
 
Op 23 april start de jaarlijkse Ramadan. Het RBT heeft besloten dat moskeeën wel mogen oproepen tot gebed. 
Uiteraard is het niet mogelijk om samen te komen in de moskee om te bidden. Dit kunnen mensen thuis doen. 
Iedere gemeente geeft kleur aan dit besluit in overleg met de eigen moslimgemeenschappen. 
 

(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 Communicatie en met name ook de GGD’en in onze verzorgingsgebieden. Er is één interregionaal 
ROT. Dat 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 

• Voorbereidingen voor opening van een tweede teststraat in Bussum voor zorgpersoneel. 

• Voorbereidingen voor een preventief programma ter voorkoming van het stijgend aantal zelfdodingen. 

• Afspraken met Justitie, zorgverleners en de GGD over hoe om te gaan met gedetineerden met corona. 

• Opstellen van aandachtspunten voor Koningsnacht en Koningsdag. 

• Opstellen van aandachtspunten voor de meivakantie (bijvoorbeeld sluiten vaarsluizen). 
 
Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 

maatregelen.  



GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Op dit moment zijn er voor zover bekend 38 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (7), Hilversum (17), Huizen 
(7), Laren (1), Wijdemeren (1) en Weesp (2). Van één 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 22 keer een 
verpleeghuis, 14 keer een ziekenhuis en 2 maal de thuissituatie. We vermelden niet langer  het aantal positief 
geteste personen in deze wekelijkse berichtgeving. Dit geeft namelijk geen realistische weergave van de 
werkelijke situatie. 
  
Testen op het coronavirus 

Na een week testen van zorgpersoneel met coronaklachten zijn 337 
mensen getest. Gemiddeld was 24% positief. Het percentage positief 
geteste mensen is gebaseerd op de eerste week (dinsdag 7 april tot en 
met vrijdag 10 april: 40 van de 166 waren toen positief). Het gaat om 
zorgverleners die in de regio Gooi en Vechtstreek werken bij de 
ambulancedienst en in verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, 
verloskunde, kraamzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. 
Dagelijks worden in de teststraat zoveel mogelijk zorgverleners getest. 
De test wordt (bij voorkeur) door de werkgever aangevraagd, 
bijvoorbeeld door de instellingsarts, bedrijfsarts, ARBO-arts of specialist 

ouderengeneeskunde. Als dit niet mogelijk is, kan de aanvraag via de huisarts verlopen. De zorgmedewerkers 
vernemen de uitslag via de aanvragende arts.  
 
Tergooi 
Het aantal besmette patiënten dat is opgenomen in Tergooi met het coronavirus ligt momenteel op 22. 
Daarvan liggen 11 mensen aan de beademing op de Intensive Care (IC) of op de IC-verkoever. 15 mensen zijn in 
Tergooi overleden aan de gevolgen van het coronavirus (12 waren woonachtig in de regio). Tergooi merkt dat 
er minder mensen naar het ziekenhuis komen voor spoed en semi-spoed.  
 
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. Mocht de huidige capaciteit onvoldoende zijn, 
dan wordt er gekeken naar tijdelijke nieuwe locaties, zoals hotels.  
  
Huisartsen 
Het Centraal Corona Centrum (CCC) draait op volle toeren. Vanaf deze week worden de ‘verborgen’ 
coronadoden geregistreerd. Er is een onderrapportage van het werkelijk aantal overlijdensgevallen, omdat niet 
iedereen getest wordt op het coronavirus.  
 
Reguliere zorg 
De huisartsen en ziekenhuizen, maar ook de consultatiebureaus merken dat inwoners minder gebruik maken 
van de reguliere zorg. Patiënten willen huisartsen bijvoorbeeld niet lastigvallen en stellen daardoor het bezoek 
uit. Of ze durven niet naar een noodzakelijk diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis uit angst om besmet te 
raken. Ook worden afspraken voor vaccinaties op het consultatiebureau vaker dan normaal afgezegd. Daarom 
communiceren de huisartsen dat inwoners met gezondheidsklachten altijd hun huisarts kunnen bellen. De 
ziekenhuizen benadrukken dat het belangrijk is om gebruik te blijven maken van acute en/of diagnostische 
zorg. De consultatiebureaus roepen ouders op om jonge kinderen ook in deze coronatijd te vaccineren. Vanaf 
28 april tot en met 25 mei worden 14-jarigen opnieuw uitgenodigd om de prik tegen meningokokkenziekte te 
komen halen. Vanwege het coronavirus gebeurt dit deze keer niet in grote groepen in een sporthal. Elke 
jongere krijgt een persoonlijke afspraak. 
 
Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen 
Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel 
vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, 
maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes 
beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie, gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn 



zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar 
coronapatiënten intensief worden behandeld. Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op 
het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen. Deze insteek past niet bij de huidige 
situatie waar sommige verpleeghuizen en ggz-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken, omdat 
personeel niet goed was beschermd. 
 
Gedrag bij een pandemie 
Voor het ondersteunen van het overheidsbeleid en het (bij)sturen van gedragsmaatregelen gaan de GGD’en in 
samenwerking met het RIVM een onderzoek uitvoeren: hoe beïnvloeden we gedrag bij een pandemie? In onze 
regio gaan we via de gemeenten en via verschillende communicatiekanalen zoveel mogelijk mensen 
benaderen. De resultaten worden meegenomen in het overleg over de maatregelen van het Outbreak 
Management Team en het kabinet. Daarom vragen wij u, zodra de vragenlijst online is, ook deel te nemen aan 
het onderzoek en deze naar uw achterban door te zetten. De vragen worden anoniem verwerkt en zijn niet te 
herleiden naar personen. Deze week is de link te vinden op het liveblog van GGD Gooi en Vechtstreek: 
www.ggdgv.nl/coronavirus.  
 
Callcenter GGD 
Het callcenter van de GGD ontvangt momenteel zo’n 50 telefoontjes per dag. Veel vragen gaan over het testen 
van zorgpersoneel. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

Politie 
De politie zet op dit moment extra personeel in, omdat het (mede door het mooie weer) vrij druk is qua 

meldingen van overlast, samenscholing, etc. Ook overlast van jeugd(groepen) blijft actueel. Voor de politie is 

het paasweekend ondanks het mooie weer vrij rustig verlopen. 

 

Er is alertheid op de situatie bij zendmasten. In andere regio’s hebben zich branden bij zendmasten 

voorgedaan. Er is op sociale media veel discussie over 5G-straling, waarbij ten onrechte  ook een link wordt 

gelegd met verspreiding van het coronavirus. Het thema is buiten de stafsectie COVID-19 geplaatst en heeft de 

aandacht van de regionale en landelijke recherche. Dit gezien de mogelijke impact op de samenleving als 

zendmasten buiten werking raken (bereikbaarheid 112 en risico voor het systeem c2000 van de hulpdiensten). 

 

De politie bereidt zich tot slot voor op de Ramadan, Koningsnacht en Koningsdag. 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweerkorpsen Gooi en Vechtstreek en Flevoland is nog goed op orde. Het 

ziekteverzuim is nog steeds laag. De paraatheid is door het landelijk thuiswerken extra goed geborgd. De 

afronding van het continuïteitsplan Meldkamer Brandweer Gooi en Vechtstreek zit in de eindfase. Volgende 

week wordt deze behandeld in het crisisteam van BGV/BRF. Afgelopen week is ondersteuning verleend aan de 

GHOR-GV voor inrichting van een tweede teststeunpunt op het binnenterrein van de brandweerkazerne in 

Bussum. Gelet op de landelijke brandstichtingen bij zendmasten heeft het personeel een werkinstructie 

gekregen om veilig en goed te kunnen handelen bij deze branden.  

 
Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de 
gemeenten en de GGD, zodat de juiste informatie en een eenduidige boodschap naar de doelgroepen gegeven 
wordt. De communicatiestrategie 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 social media van de Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de 
communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
 

http://www.ggdgv.nl/coronavirus


De taken van het RAC: 

• Het dagelijks monitoren van de regionale informatiebehoefte en het opvolgen van de gegeven 
handelingsperspectieven en focusbepaling voor de communicatie. 

• Deze focus vertaalt het RAC in communicatietips en indien nodig naar kernboodschappen, die dagelijks 
worden verstuurd naar de contactpersonen binnen de afdeling communicatie van de gemeenten, 
brandweer en de GGD. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor 
de verminderd zelfredzamen. Aan de communicatieadviseur wordt gevraagd de informatie te delen via de 
gemeentelijke en gebruikelijke kanalen en door te sturen naar relevante collega’s die de kernboodschappen 
via andere kanalen (zoals direct contact met partners) kunnen doorgeven. 

• Delen van de landelijke richtlijnen en handelingsperspectieven van de Rijksoverheid via website en Twitter 
van de Veiligheidsregio. 

 
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:  

• Inspelen op saamhorigheidsgevoel (wij doen dit samen en voor elkaar). 

• Persoonlijke benadering via netwerk gemeenten, zoals sportbedrijven, scholen, buurtverenigingen, 
wijkagenten e.d. 

• Blijven denken aan de verminderd zelfredzamen/statushouders/laaggeletterden: delen van communicatie 
in de beschikbaar gestelde vertaalde middelen vanuit het Rijk, en betrekken partners die spin in het web 
zijn in bijvoorbeeld anderstalige religieuze gemeenschappen, maatschappelijke organisaties, etc. Denk 
hierbij ook aan de COA en Leger des heils. 

 
Onderwerpen communicatie van 8 tot en met 15 april en vooruitkijkend: 

• Blijven uitdragen boodschap ‘Blijf zo veel mogelijk thuis’ in het paasweekend. 

• Informatie over regionale maatregelen in het paasweekend (o.a. sluiting sluizen, bruggen en wegen). 

• Bedanken bevolking voor het naleven van de maatregelen in het paasweekend. 

• Blijven uitdragen boodschap ‘Blijf zo veel mogelijk thuis’ met oog op meivakantie en mooi weer. 

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

• Helderheid scheppen over waar inwoners terecht kunnen voor het melden van constateringen van 
overtreding van de maatregelen (gemeenten, politie). 

• Inwoners instrueren om elkaar op een positieve manier aan te spreken over naleving van maatregelen. 

• Ondernemers extra uitleg (qua procedure en uitbetaaldata) geven over financiële regelingen. 

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

• Delen van rijksinformatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Delen van een landelijke campagne om magazijnmedewerkers te erkennen in hun belangrijke taak. 

• Uitleg bieden over gevolgen van branden in zendmasten voor telecomnetwerk en bereikbaarheid 
hulpdiensten. 


