
    
 

Nieuwsbrief COVID-19 
 
Met 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 woensdag 6 januari 
2021. 
 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 6 januari zijn de volgende onderwerpen besproken;  
 
Het RBT kijkt terug op een rustige jaarwisseling. Minder schade en veel minder druk op de gezondheidszorg. De 
onderlinge samenwerking in de G&V stemt tot tevredenheid. Er komt een korte evaluatie over de regionale 
samenwerking.  
  
Het opstarten van het vaccinatieprogramma vraagt om een integrale aanpak op het gebied van 
informatievoorziening, communicatie en veiligheid in de regio. De verschillende netwerken en lijnen die 
hiervoor nodig zijn worden nader in kaart gebracht. GGD Gooi en Vechtstreek is hierbij centraal informatie- en 
communicatiepunt, waarbij gemeenten en overige maatschappelijke organisatie goed zijn aangesloten. Het 
ROT buigt zich over het veiligheidsplan voor de grote vaccinatielocaties. 
  
Het RBT erkent het recht op demonstreren. Echter als bepaalde groepen zich niet aan de afspraken houden 
levert handhaving vaak een dilemma op. Hiernaast is het toestaan van grote groepen mensen moeilijk uit te 
leggen aan de burger. 
  
Het volgende RBT staat gepland op 13 januari 2021. De komende weken wordt aan de hand van de urgentie 
bepaald of er noodzaak is voor een RBT. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
In het ROT van 4 januari is gesproken over: 

• Vaccinatie 
• Demonstraties 
• Handhaving winkels en jeugd 
• Opbrengst vuurwerkinzameling 
• Ondersteuning van zorginstellingen 
• Voorwaarts denken 

 
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Cijfers  
Het aantal mensen dat zich in Nederland liet testen (386.126) en het aantal mensen met een positieve 
testuitslag (56.440) daalde deze week weliswaar met 16%, maar het percentage positieve testen blijft met 13,7 
% (week ervoor 13%) hoog. Ook in de regio Gooi en Vechtstreek lieten minder mensen zich testen en zijn er 
minder mensen met een positieve testuitslag dan de week ervoor.  Zie ons regionale dashboard.  
Afgelopen week ontvingen 765 inwoners een positieve corona testuitslag (vorige week 976). Het aantal 
bezoekers aan de teststraat was ook 20% minder, met 6090 bezoekers. De week ervoor was dat 7482. Net als 
landelijk zijn er veel ziekenhuis- en IC opnames. Daarnaast is de druk op verpleeghuizen erg hoog i.v.m. 



besmettingen bij personeel en bewoners. In december overleden in Gooi en Vechtstreek 50 mensen aan 
corona. 

Coronateststraat Hilversum  
Op 8 januari wordt de teststraat op het Arenapark in Hilversum in gebruik genomen en kan men niet meer 
terecht in Bussum. In de komende maanden verwacht de GGD een toename van het aantal mensen dat zich wil 
laten testen. Op de locatie in Hilversum is meer ruimte om op te schalen en er zijn betere omstandigheden te 
creëren voor de medewerkers van de teststraat. Samen met de teststraat aan de Sijsjesberg in Huizen, kunnen 
dan 1540 mensen per dag getest worden, conform de landelijke planning en opdracht.  

Militaire bijstand De Bolder 
Vanaf maandag 4 januari ondersteunen 4 zorgmedewerkers van defensie de zorgmedewerkers van 
zorginstelling Vivium, woon- en zorglocatie De Bolder in Huizen. Deze inzet volgt na een verzoek van Vivium 
voor extra ondersteuning van gekwalificeerd zorgpersoneel vanuit Defensie.  
 
Vaccinatiebeleid 
De rijksoverheid bepaalt welke groep, wanneer, door wie wordt gevaccineerd. Als eerste zijn de medewerkers 
van de verpleeg/verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg aan de beurt. Aanvankelijk zou deze groep 
zélf voor vaccinatie zorgen. Om diverse redenen kwam uiteindelijk de opdracht bij de GGD te liggen. Hiervoor 
heeft Novum/Visio hun locatie en terrein aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen beschikbaar gesteld. 
Dagelijks zullen hier vanaf 15 januari 250 prikken gezet worden. Later in het jaar worden hier grotere groepen 
inwoners gevaccineerd. Hiervoor wordt een apart paviljoen gebouwd. Meer informatie vindt u hier.  
Afgelopen weekend heeft de Rijksoverheid besloten dat in deze eerste fase ook acute zorg medewerkers, 
medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp en Corona-afdelingen, ambulancepersoneel en 
huisartsen gevaccineerd worden. Zoals het er nu naar uit zien, zorgen zij hier zélf voor. 

Vragen en antwoorden over vaccineren  
Het is begrijpelijk dat mensen vragen hebben. Antwoorden vindt men op www.coronavaccinatie.nl of via het 
landelijk nummer 0800-1351. Deze website is een belangrijk onderdeel van de publiekscampagne 
coronavaccinatie van VWS. Ook op de website van GGD Gooi en Vechtstreek is een pagina over vaccineren 
gemaakt. 
 
Vaccinatieafspraak 
Het landelijke callcenter waar zorgmedewerkers met een uitnodigingsbrief van hun werkgever een 
vaccinatieafspraak kunnen maken, is maandag 4 januari geopend. Al bijna 16.000 zorgmedewerkers maakten 
op deze eerste dag een afspraak voor hun vaccinaties tegen corona. Alleen als zorgmedewerkers op dit 
moment in de verpleeghuiszorg werken, kunnen zij met de uitnodigingsbrief van hun werkgever, via dit 
landelijk callcenter een vaccinatieafspraak maken.  

Blijf Gezond kerst/nieuwjaarswens  
‘’Wij blijven ons ook in 2021 inzetten voor uw gezondheid, doet u dat ook?’” Naast het houden aan de 
maatregelen om besmetting te voorkomen, kunnen mensen nog meer doen voor hun gezondheid. Daarop 
attendeerde de directeur van GGD Gooi en Vechtstreek inwoners met de Blijf gezond kerstkaart- 
nieuwjaarswens die voor de kerst als bijlage bij de huis-aan-huis bladen zat.  

Zorgorganisaties vragen aandacht voor bezoek feestdagen  
Al maanden doen alle gezamenlijke zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek hun uiterste best om 
besmetting van bewoners en zorgmedewerkers te voorkomen. In een gezamenlijke advertentie, die voor de 
kerst in de regionale huis aan huisbladen verscheen, vroegen alle zorgorganisaties om medewerking en begrip 
voor de regels voor veilig bezoek tijdens de feestdagen.  

Dylan bedankt GGD medewerkers 
Begin december kreeg GGD Gooi en Vechtstreek Dylan op bezoek die de GGD bedankte voor de ondersteuning 
die hij kreeg toen hij positief getest was. Ook bedankt hij de supermarktmedewerker en anderen die zich 
inzetten om de verspreiding van besmetting met het Coronavirus tegen te gaan. Daar hebben ze dit 
filmpje over gemaakt.  



Crisiscommunicatie 
  
Uit de omgevingsanalyses komen een aantal onderwerpen naar voren die op dit moment in de regio spelen: 
- De onderwerpen, die deze week de meeste reacties oproepen waren: het afsteken van vuurwerk tijdens 

de jaarwisseling, hoge aantal COVID-19 patiënten in verpleegtehuizen en ziekenhuizen en de start van de 
vaccinaties. 

- Het RAC heeft informatie gedeeld over reizen en vaccinaties. Ook is informatie gedeeld over het Goodbye 
2020 festival voor jongeren tijdens Oud en Nieuw. Deze week zijn communicatiemiddelen gedeeld over 
coronavaccinaties en is een overleg gestart met de GGD’s om communicatie en vaccinaties af te stemmen.  

- De komende weken wordt aandacht besteed aan communicatie over vaccineren in samenwerking met de 
GGD’s. Ook zal overleg plaatsvinden met de communicatieadviseurs van de gemeenten. 

 
Bevolkingszorg 
 
Aan het einde van het jaar is er een oproep gedaan om zonder boete je vuurwerk in te leveren om zo zoveel 
mogelijk problemen te voorkomen. Verder gaat voor Bevolkingszorg de aandacht uit naar grootschalig en veilig 
vaccineren, met in acht neming van de maatregelen. 
 
Defensie 
 
In Zorginstelling de Bolder te Huizen loopt op dit moment een militaire steunverlening met zes man. Dat is vijf 
man medisch personeel (handen aan het bed) en een specialist Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG) 
die advies geeft aan de instelling. De inzet loopt t/m 24 januari. 
 


