
    
 

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  
3 maart 2021. 

 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 3 maart is het volgende besproken;  
 
Er is in het RBT een update gegeven van de vaccinatiestrategie van de GGD Gooi en Vechtstreek. Huizen was 
tot voor kort de enige locatie waar vaccinaties werden gegeven in onze regio. Bewoners uit andere regio’s 
kozen ook graag voor de locatie Huizen vanwege de centrale ligging, waardoor de wachttijd opliep en de 
vaccinvoorraad slonk. Ondertussen worden steeds meer vaccinatielocaties geopend, waaronder in Amersfoort 
en Almere. Dit haalt de druk van de locatie in Huizen, waardoor momenteel geen wachttijd meer is. Vanaf 1 
april wordt ook een locatie in Hilversum geopend en binnenkort mogelijk ook in Muiden. De druk op de 
voorraad vaccins is tijdelijk verlicht met een extra levering van vaccins. De vaccinatievolgorde kunt 
u hier vinden. De laatste stand van zaken vindt u in de liveblog van de GGD. 
 
Hiernaast is door het RBT ingestemd met het vervolg van het regionale programma Jeugd aan Zet. Dit wordt 
teruggelegd in de reguliere lijn bij het sociale domein van gemeenten. Een nieuwe subsidieronde staat in het 
teken van de maatschappelijke diensttijd en kan door de gemeenten aangevraagd worden in samenwerking 
met een of meer maatschappelijke diensttijd organisaties.  
 
Het RBT heeft ingestemd met de actualisatie van het regionale nalevingskader en handhavingskader. 
  
De volgende RBT-vergadering is woensdag 10 maart 2021. 
 
Aansluitend is er een online bijeenkomst geweest over de economische effecten van de coronacrisis. Hierbij 
waren naast de RBT-leden ook de wethouders economische zaken en anderen belangstellenden aanwezig. Er 
werd inzage gegeven in de huidige economische situatie en welke maatregelen en programma’s de gemeenten 
momenteel uitvoeren. Tevens werd een beeld geschetst over mogelijke aanvullende maatregelen e.d.  
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
In het ROT van 1 maart is gesproken over: 

 Fieldlabs  

 Nalevingskader  

 Handreiking Openbare manifestaties versie voorjaar 2021 

 Afwegingskader demonstratievrijheid 

 Nafase/nazorg  

 Vaccinatiestrategie  

 Evenementen en events   

 Zwarte scenario 

 Maatschappelijke onrust: Uitwerking thema corona ten behoeve van Handreiking maatschappelijke 
onrust 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/liveblog/


 
Cijfers besmettingen 
Voor de tweede week op rij lieten veel meer mensen zich testen (+20%). Dit was te zien in alle leeftijdsgroepen. 
Het percentage positieve tests nam af van 9,8% een week eerder naar 8,9% in de afgelopen week. Het 
reproductiegetal steeg tot boven de 1. Zie ook het corona dashboard van de Rijksoverheid. 
Ook in de regio is het aantal positieve geteste inwoners (443) gestegen ten opzichte van vorige week (404). Zie 
ons regionale dashboard. Ook het aantal bezoekers aan de teststraat (5.672) nam toe (vorige week 4.849). Het 
percentage bezoekers van de teststraat dat een positieve testuitslag kreeg, daalde licht van 7.2% naar 6.9%. 
Met het openen van de scholen laten meer kinderen zich testen. De GGD heeft een scholenteam ingesteld om 
scholen en kinderdagverblijven te ondersteunen bij bijzondere coronasituaties. 
 
Testen 
Onlangs bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan de testlocatie in Hilversum. De IGJ 
meldde zeer tevreden te zijn over de gang van zaken in de teststraat. Het officiële verslag volgt nog.  
Naar aanleiding van het aangepaste test- en thuisblijfbeleid voor kinderen, is er ook bij GGD Gooi en 
Vechtstreek extra zorg en aandacht voor het testen van kinderen. 
Medewerkers van kinderopvang en nood-BSO kunnen nu ook met prioriteit getest worden. 
 
Vaccinaties 
- In totaal startten in de regio Gooi en Vechtstreek tot nu toe 13.857 mensen met de eerste vaccinatie, 

5.595 mensen hebben met 2 prikken de vaccinaties afgerond. 
- Met het eerste Gooise vaccinatiepaviljoen dat op 22 februari opende aan de Amersfoortsestraatweg in 

Huizen, heeft GGD Gooi en Vechtstreek een vaccinatiecapaciteit van 800 van vaccinaties per dag. Op basis 
van de landelijke vaccinatiestrategie, breidt die capaciteit zich begin april uit tot 1600 met het openen van 
een vaccinatiepaviljoen in Hilversum. Afgelopen donderdag werden alle GGD’en door de minister verzocht 
om die capaciteit nog aanzienlijk uit te breiden. Daarom wordt op dit moment gekeken naar een grote 
derde locatie. Tot op heden is de beperkende factor nog steeds de beschikbaarheid van vaccins, maar de 
minister wil niet het risico lopen dat er ruim vaccin is, maar onvoldoende prikcapaciteit. 

- Mensen met een uitnodigingsbrief die bellen naar het landelijke afsprakennummer, mogen zélf kiezen 
waar ze hun vaccin willen ontvangen. Daarbij wordt ook door veel mensen ‘vanbuiten de regio’ gekozen 
voor locatie Huizen. GGD Gooi en Vechtstreek heeft inmiddels een dringend beroep op het RIVM gedaan 
om bij de verdeling van vaccin te ‘corrigeren’ voor de kennelijke aantrekkingskracht van de regio.  

- Ouderen uit de regio met een Wmo-pas worden gratis gebracht naar de corona vaccinatielocatie in de 
regio. Lees meer hierover in dit persbericht. 

 
Wie worden er op dit moment gevaccineerd?  

 De GGD vaccineert momenteel zorgpersoneel en is daarbij gevorderd tot de wijkverpleging; ook vaccineert 
de GGD de mensen van boven de 80; deze week ontvangen mensen van boven de 75 een uitnodiging. 

 De medewerkers van de acute zorg in het ziekenhuis hebben hun tweede vaccin gehad. 

 De verpleeghuizen en Sherpa zijn deze week begonnen met de tweede vaccinatie van hun bewoners. 

 De huisartsen hebben zelf hun eerste vaccinatie ontvangen. 

 De huisartsen hebben de eerste vaccinatie van bewoners van de z.g. kleine woonvormen vorige week 
verzorgd (ongeveer 1600 bewoners); zij zijn in afwachting van nader bericht over de vaccinatie 60-64 en 
specifieke risicogroepen. 

Er wordt op dit moment met drie typen vaccin gewerkt: Pfizer, AstraZeneca en Moderna. Meer details en de 
verdere volgorde is te vinden op de website van VWS.  
 
Overig nieuws 
- Naar aanleiding van de datadiefstal uit de GGD-systemen CoronIT en HP Zone, zijn ruim 60 verzoeken om 

verwijdering en/of inzage van gegevens binnengekomen bij GGD Gooi en Vechtstreek. De verzoeken 
worden conform een landelijke richtlijn van onze koepel GGD GHOR NL afgehandeld.  

- In de week van 8 februari heeft Ipsos de vierde meting van de Vertrouwensmonitor GGD uitgevoerd. Uit 
deze meting blijkt dat de datadiefstal weinig invloed heeft op de perceptie en vertrouwen in de GGD. 

- Resultaten van 10e onderzoek van RIVM en GGD’en naar het gedrag bij bestrijding van het coronavirus zijn 
bekend. 

https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/regionale-cijfers-corona/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/regionale-cijfers-corona/
https://bit.ly/3auaB0i
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/39821a48-1e06-4f0d-b2de-c4c9166851d0/Ipsos_GGD_GHOR_Vertrouwensmonitor_Februari_2021_V1.0.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/39821a48-1e06-4f0d-b2de-c4c9166851d0/Ipsos_GGD_GHOR_Vertrouwensmonitor_Februari_2021_V1.0.pdf
http://www.rivm.nl/gedragsonderzoek


Bevolkingszorg 
 
Sinds deze week mogen niet essentiële winkels op afspraak open, net als kappers en andere contact beroepen. 
Voor de handhavers een flinke klus om erop toe te zien of iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt.  
 

Crisiscommunicatie 

Er was veel aandacht voor het bezoek van Willem Engel in Hilversum. Ook waren er veel reacties op de 
protestactie en een eventuele opening van de horeca. Veel mensen zijn voor het openen van de horeca zijn. 
Hiernaast was er aandacht voor '1 jaar corona'. Ook waren er veel reacties op de Bussumse scholieren die 
besmet zijn.  
  
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 
-              Landelijke omgevingsanalyses (NKC en VWS) 
-              Handreiking communicatie aanpak coronavirus  
-              Communicatiemiddelen uitoefenen contactberoepen  
-              Communicatiemiddelen ‘winkelen op afstand’ 
-              Q&A’s winkelen op afspraak  
-              Lijn landelijke woordvoering acties horeca  
-              Resultaten onderzoek gedragsregels RIVM 
-              Communicatiemiddelen scholen weer open  
  
Gedragsverandering in het kader van de nalevingsstrategie is een blijvend aandachtspunt in de gesprekken met 
de gemeenten en de GGD. Voor crisiscommunicatie worden diverse scenario’s bekeken en voorbereid.  
Ook vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten over maatschappelijke issues en met de GGD over 
vaccineren. 
  
 
 


