
    
 

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  
24 maart 2021. 

 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 24 maart is het volgende besproken;  
 
Pilots in de herstelfase 
Er zijn verschillende verzoeken voor lokale initiatieven van ondernemers binnengekomen bij de verschillende 
gemeenten. Zodra hier enige ruimte voor lijkt, zal de voorzitter van de veiligheidsregio G&V de initiatieven 
voorleggen aan het Veiligheidsberaad om deze doorgang te geven in de vorm van pilots. De ingediende 
initiatieven liggen met name op het gebied van sport, waterrecreatie en horeca en detailhandel. Testen en dan 
samenkomen liggen aan deze initiatieven ten grondslag. 
  
Evenementen in april in mei 
De aankomende periode zijn er verschillende momenten van herdenken en vieren. Hierin wordt de landelijke 
lijn gevolgd: herdenken en vieren kan, maar kleinschalig, coronaproof en zonder publiek. Er worden geen 
vergunningen verleend voor (grootschalig) evenementen. Deze lijn geldt voor Koningsdag op 27 april, de 
Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag van 4 & 5 mei en het regionale evenement ‘het Gooi bevrijd’. Wel 
wordt nadrukkelijk gekeken per gemeente wat er gedurende deze dagen wel kan, op kleinere schaal. Dit zal via 
de lokale websites publiekelijk worden gemaakt. 
  
Religieuze feesten 
In deze maanden zijn tevens verschillende religieuze feesten. Burgmeesters gaan in de eigen gemeente het 
gesprek aan met vertegenwoordigers van verschillende religieuze organisaties. Uitgangspunt bij deze 
gesprekken zijn het mijden van gezondheidsrisico en het veilig (digitaal) vieren in kerken, moskeeën en 
synagogen, maar ook in de privé omgeving. 
 
Zorgcontinuïteit 
De GGD heeft een presentatie verzorgd over de zorgcontinuïteit en de vaccinatiestrategie. Bij de 
zorgcontinuïteit is gekeken naar de situatie van te grote druk op de ziekenhuizen en wat dan de medische en 
maatschappelijke consequenties kunnen zijn. 
  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 7 april 2021, tenzij hier eerder aanleiding toe is.  
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
In het ROT van 22 maart is gesproken over: 

- Evaluatie COT 
- Feitenrelazen 
- Ramadan en Pasen 
- Maatschappelijke Onrust 
- Toegangstesten pilots en wetsvoorstel 

- Voortgang vaccinatie en testen 



GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Cijfers besmettingen 
In de week van 17 tot en met 23 maart kregen 46.005 mensen een positieve testuitslag, een toename van 16% 
vergeleken met de week daarvoor. Het percentage positieve testen steeg naar 8,1% ten opzichte van 7,7% een 
week eerder. De grootste relatieve stijging is te zien in de leeftijdsgroepen 0 tot en met 12 jaar (+23%) en 13 
tot en met 17 jaar (+29%). In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder nam het aantal positieve coronatesten per 
100.000 inwoners het minst toe; 8% in de afgelopen week. Dit is gedeeltelijk te verklaren door 
het vaccinatieprogramma. Zie ook het corona dashboard van de Rijksoverheid. 
 
Regiocijfers 
In de regio Gooi en Vechtstreek is het aantal positieve geteste inwoners (412) ook toegenomen ten opzichte 
van vorige week (339). Zie ons regionale dashboard. Ook het aantal bezoekers aan de teststraat (6.960) nam 
weer toe (vorige week 6.862). Het percentage bezoekers van de teststraat dat een positieve testuitslag kreeg, 
bleef gelijk ten opzichte van vorige week (5,8%).  

Teststraatnieuws 
- Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen terecht in de kinderteststraten in Huizen en Hilversum, waar twee keer 

zoveel tijd voor de test wordt genomen. Ouders of verzorgers maken een testafspraak voor hun kind (1-12 
jaar) via 0800-1202 

- GGD Gooi en Vechtstreek adviseert ouders (alvast) een DigiD voor hun kind aan te vragen. Met DigiD 
ontvangen zij sneller de testuitslag via coronatest.nl.  

- Stembureauleden in de regio Gooi en Vechtstreek konden zich bij de GGD voorafgaand of na afloop van hun 
werkzaamheden op het stembureau ook zonder klachten laten testen op het coronavirus.  

 
Vaccinatienieuws  
- Op maandag 29 maart opent het vaccinatiepaviljoen op het terrein van PontMeyer aan de Vreelandseweg 

in Hilversum en in mei een derde 'prikstraat' in de regio.   
- Het ministerie van VWS heeft de tijdelijke pauze van het vaccineren met AstraZeneca afgelopen vrijdag 

beëindigd. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) en de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG hebben 
aangegeven dat de pauze niet langer nodig is.  

- De zorgmedewerkers waarvan de afspraak eerder werd afgezegd, kregen afgelopen weekend een SMS 
waarin ze werden uitgenodigd om contact op te nemen om een nieuwe afspraak te maken. Het vaccineren 
met AstraZeneca is woensdag 24 maart hervat.  

- Veel mensen vragen zich nu af of vaccineren met AstraZeneca veilig is. Daarom plaatste de Rijksoverheid 
hierover informatie op hun website en een advertentie in de landelijke dagbladen.  

- Tijdens het wekelijkse Regionaal Crisisoverleg Zorgorganisaties van de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat 
ook onder zorgmedewerkers in de regio vragen en twijfels leven over de veiligheid van vaccineren met 
AstraZeneca. De GGD Gooi en Vechtstreek heeft een ‘statement’ over de veiligheid van AstraZeneca 
gedeeld met de zorgorganisaties en via het liveblog op ggdgv.nl.  

- Op coronavaccinatie.nl staat nu een tool  waar mensen door enkele vragen te beantwoorden, antwoord 
krijgen op de vraag: wanneer ben ik aan de beurt voor een vaccinatie tegen corona? 

- Op dit moment worden ouderen boven de 75 en medewerkers uit de langdurige zorg per brief uitgenodigd 
voor een vaccinatie. Dit gebeurt gefaseerd van oud naar jong.  

- Vanaf vorige week ontvangen huisartsen, na toestemming van patiënt, een automatisch bericht wanneer 
hun patiënten zijn gevaccineerd bij de GGD. 

- Vanaf mei verwacht de GGD Gooi en Vechtstreek een vaccinatiecapaciteit te hebben van maximaal 3.600 
prikken per dag. Dat aantal is conform landelijke planning en gebaseerd op de verwachte hoeveelheid 
beschikbare vaccins.  

- In totaal startten in de regio Gooi en Vechtstreek tot nu toe 20.020 mensen met de eerste vaccinatie, 
8.060 mensen hebben met 2 prikken de vaccinaties afgerond. 

Overig nieuws 
- Op vrijdag 19 maart heeft GGD GHOR Nederland een informatiebrief gestuurd naar 1000 gedupeerden van 

de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit de landelijke GGD-systemen. Onder de 1000 

https://www.rivm.nl/nieuws/effecten-vaccinatie-steeds-duidelijker-zichtbaar-onder-bewoners-verpleeghuizen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
http://www.coronavaccinatie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer


adressen bevinden zich 18 adressen uit het Gooi. Voor zover het politieonderzoek nu is gevorderd, blijkt 
dat er - na ruim een maand - vooralsnog alleen gegevens van deze 1000 gedupeerden zijn gestolen. 

- In de week van 8 maart heeft Ipsos de vijfde meting van de Vertrouwensmonitor GGD uitgevoerd. Uit deze 
meting blijkt dat het vertrouwen zich iets heeft hersteld en de perceptie relatief stabiel is gebleven. 

- In opdracht van de minister van VWS coördineert GGD GHOR Nederland de ontwikkeling en vervanging 
van een ICT-systeem voor de bestrijding van corona. Eind maart vindt besluitvorming plaats over welk 
systeem (of systemen) landelijk geïmplementeerd gaat worden. 

 

Bevolkingszorg 
 
Op dit moment worden de zogenaamde fieldlabs afgerond. Op diverse plekken in Nederland zijn 
proefevenementen en/of bijeenkomsten gehouden waarin het gedrag van mensen bestudeerd wordt. 
Vanaf volgende week wordt de ingangstijd van de avondklok gewijzigd naar 22.00 uur. De handhavers blijven 
zich inzetten voor het naleven van de coronamaatregelen door, daar waar nodig, mensen aan te spreken op 
hun gedrag en/of te beboeten indien niet anders mogelijk is. 
 

Crisiscommunicatie 

In de media was er vooral veel aandacht voor de persconferentie van 23 maart jl., waarbij de werking van de 
lockdown en avondklok in twijfel getrokken worden. Ook zijn er veel reacties te zien op het vaccinatiebeleid en 
het tekort aan vaccins. Er is duidelijk behoefte aan duidelijkheid omtrent het (landelijk) vaccinatiebeleid. 
   
Het RAC heeft afgelopen periode informatie gedeeld over: 

·         Communicatiemiddelen coronamaatregelen na de persconferentie 23 maart  
·         Informatieblad uitbreiding steun- en herstelpakket  
·         Communicatiemiddelen over de werking van vaccins 
·         1 jaar Covid-19: verhalen en initiatieven  
·         Welke dingen kun je doen in thuisquarantaine? In het kader van de quarantainecampagne  

  
Gedragsverandering in het kader van de nalevingsstrategie (handhaving & communicatie) is een blijvend 
aandachtspunt. Het contact met de GGD’en inzake de communicatie over testen en vaccineren wordt 
gecontinueerd. Hiernaast vindt overleg plaats met de gemeenten over diverse maatschappelijke issues. 
 
 

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/5058b903-53db-4d8f-bc39-b5a506deb9fc/Ipsos_GGD_GHOR_Vertrouwensmonitor_Maart_2021_V1.0.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/5058b903-53db-4d8f-bc39-b5a506deb9fc/Ipsos_GGD_GHOR_Vertrouwensmonitor_Maart_2021_V1.0.pdf

