
    
 

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  
28 april 2021. 

 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 28 april is de tweede tussenevaluatie besproken, welke gaat over de tweede helft van 2020 tot 
de invoering van de TWM per 1 december 2020. In de evaluatie is met name aandacht besteed aan de 
samenwerking en de volgende vier aspecten: samenwerking met het rijk, afstemming binnen de regio’s, 
uitvoering en informatiedeling. Daarnaast is een aparte evaluatie uitgevoerd voor Bevolkingszorg. 
  
De belangrijkste rode draden die uit de evaluatie komen: 

 Het Veiligheidsberaad is een zwaarwegend adviesorgaan voor het landelijk beleid geworden, met 
name ten aanzien van draagvlak en uitvoerbaarheid van maatregelen. Rond persconferenties werden 
regio’s soms verrast door toezeggingen of plotselinge veranderingen van beleid. 

 Respondenten zijn tevreden over de afstemming binnen de regio’s. De afstemming is belangrijk voor 
het toepassen van uniform (ontheffings)beleid. 

 Respondenten merken dat zij goed raken ingespeeld op elkaar. De achterliggende periode heeft het 
netwerk vergroot. Een aandachtspunt is het zicht op de gehele crisisstructuur. 

 Er is een intensieve uitwisseling van informatie tussen partners in ROT verband. Respondenten zijn 
hier tevreden over. Het IAC fungeert als spin in het web voor het eenduidig beantwoorden van vragen 
van gemeenten. 

  
De aandachtspunten uit de eerste evaluatieperiode krijgen volgens het COT in de tweede evaluatieperiode de 
aandacht die ze verdienen. De ondersteuning van de operationeel leider is versterkt en er is extra denk- en 
uitvoeringskracht toegevoegd voor de benodigde beleidsadviezen aan de regionale beleidsteams. De beide 
regio’s hebben hun eigen routine en dynamiek, maar blijven met elkaar afstemmen. 
  
De aandachtspunten en adviezen worden meegenomen in de herstelaanpak voor de komende maanden, 
waarvoor het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement eveneens input voor heeft geleverd voor de 
huidige situatie (versoepeling), de komende half jaar (vaccinatie) en de langere termijn (veerkracht en herstel). 
 
Daarnaast heeft het RBT ook gesproken over de eigen reflecties op en het regionaal oogmerk van de 
crisisaanpak. De afgelopen weken is op verschillende ‘tafels’ gereflecteerd op de huidige stand van zaken van 
de crisis(aanpak), verwachtte scenario’s en uitgangs- en aandachtspunten voor de komende periode. De 
concrete aanleiding hiervoor is ‘zicht op de finishlijn’ en een fase waarin transitie en herstel prominenter in 
beeld komen. Gesproken is over de vraag wat van ons gevraagd wordt om het gunstige scenario te bevorderen 
en het negatieve scenario te voorkomen. Met het bespreken van de reflectie en het markeren van een 
regionaal oogmerk als leidend principe is een eerste stap gezet in het duiden van de huidige fase van de 
crisissituatie. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Niek Meijer heeft zich opgeworpen als 
bestuurlijk portefeuillehouder om dit proces de komende tijd te bewaken. 
 
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 12 mei 2021, tenzij hier eerder aanleiding toe is.  
 



(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Er heeft deze week geen ROT-overleg plaatsgevonden. Nu het RBT naar een tweewekelijkse vergadercyclus is 
gegaan zal ook het ROT een keer per twee weken vergaderen. Als er aanleiding voor is komt het ROT vaker bij 
elkaar.  

 
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Cijfers  
Van 21 tot en met 27 april, nam landelijk het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen licht toe 
naar 55.097 meldingen. 487.294 mensen lieten zich testen, ongeveer gelijk aan de week ervoor. Het 
percentage positieve testen steeg van 10,1% naar 10,6%. De meeste meldingen kwamen uit de groep 18-24 
jaar en 13-17 jaar. Het reproductiegetal is met 1,05 bijna gelijk aan de week ervoor. Het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames was vergelijkbaar met de week ervoor en is nog steeds zeer zorgelijk. Zie ook het 
corona dashboard van de Rijksoverheid 

In de regio Gooi en Vechtstreek is het aantal positieve geteste inwoners (526) afgenomen ten opzichte van 
vorige week (601). Zie ons regionale dashboard Ook het aantal bezoekers aan de teststraat (6.026) was lager 
(vorige week 6.663). Daarentegen steeg het percentage bezoekers van de teststraat dat een positieve 
testuitslag kreeg naar 8,4%, vorige week 7,6%. In het ziekenhuis ligt de Intensive Care nog steeds vol en 
overlijden er mensen aan corona. De reguliere zorg stagneert en OK-personeel wordt ingezet op de IC. 

Afgelopen week zette GGD Gooi en Vechtstreek bijna 10.000 vaccinaties Tot nu toe heeft de GGD in de regio 
Gooi en Vechtstreek aan 42.596 mensen de eerste vaccinatie gegeven. Hiernaast hebben 16.036 mensen met 2 
prikken van de GGD de vaccinaties afgerond. In totaal zijn in Nederland nu ruim 5,1 miljoen doses vaccin 
toegediend, ruim een kwart van de volwassenen heeft minstens één prik gekregen. De GGD’en hebben ruim 3 
miljoen prikken gezet, de huisartsen 1 miljoen. 

Teststraatnieuws 
Het GGD-scholenteam stuurde de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een mail met meer informatie 
over zelftesten voor scholen en werkgevers en een informatiefolder over zelftesten voor de ouders van 
leerlingen. Van het ministerie van OCW ontvingen de scholen over het gebruik en de levering van corona-
zelftesten De GGD verwacht dat deze na de meivakantie door scholen ingezet gaan worden.  

Sinds april zijn zelftesten te koop bij apotheken en supermarkten. Deze zijn alleen bedoeld om preventief te 
testen zonder klachten. Bij een positieve zelftestuitslag is een test bij de GGD nodig.   

Uit onderzoek blijkt dat juist bij het stapsgewijs openen van de samenleving CoronaMelder van grote waarde 
kan zijn voor het bestrijden van het virus, meer informatie over het onderzoek.   

Vaccinatienieuws  
Afgelopen week is het terrein in Naarden klaargemaakt voor de bouw van het derde vaccinatiepaviljoen in de 
regio. In de tweede week van mei wordt het vaccinatiepaviljoen geopend. Met dit derde vaccinatiepaviljoen, 
kan de GGD uiteindelijk 30.000 vaccinaties per week zetten. Dit alles conform landelijke planning. 

De GGD’en gaan mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren. Het gaat 
om de mensen die jaarlijks de griepprik ontvangen. Zij worden vanaf de eerste week van mei (van oud naar 
jong) door hun huisarts uitgenodigd om online of via het landelijk callcenter een afspraak te maken bij de GGD. 
In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om circa 17.000 inwoners. Als de GGD’en  klaar zijn met deze groep, 
komen de overige mensen van 18-60 aan de beurt, te beginnen met de oudste groep, en dan gestaag naar 18. 
Over het vaccineren van 0-18 is landelijk nog geen besluit gevallen; de beschikbare vaccins zijn voor die 
leeftijdsgroep ook nog niet goedgekeurd. Het vaccinatie-landschap wordt met dit alles langzamerhand steeds 
overzichtelijker. Meer info: www.coronavaccinatie.nl  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2021/04/01/corona-zelftest-informatiefolder-voor-werkgevers-en-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2021/04/01/corona-zelftest-informatiefolder-voor-werkgevers-en-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/coronamelder-beter-benut-en-juist-nu-van-meerwaarde
http://www.coronavaccinatie.nl/


Mensen met geboortejaar 1955 en 1961 kunnen vanaf deze week een afspraak inplannen via het landelijk 
nummer of via coronavaccinatie-afspraak.nl . Ook 5400 medewerkers van de Mobiele Eenheid ontvangen deze 
week een uitnodiging van hun werkgever om met voorrang gevaccineerd te worden. 

De huisartsen vaccineren op dit moment mensen die in de jaren 1956-1960 zijn geboren met AstraZeneca. In 
onze regio hebben de huisartsen die leeftijdsgroep al grotendeels gehad. Eind deze maand hebben bijna alle 
zestigers een vaccinatieafspraak kunnen maken. Het besluit het vaccineren met AstraZeneca onder de zestig 
jaar te stoppen heeft voor vijf groepen waaronder zorgmedewerkers directe invloed.  Inmiddels zijn hen 
alternatieve vaccins aangeboden. Vaccineren met Janssen gaat door, ziekenhuizen en ggz-instellingen beginnen 
deze week met het vaccineren van medewerkers met direct patiëntencontact. Het voordeel van het Janssen-
vaccin is dat slechts één prik nodig is om te beschermen tegen corona. 

Zo ’blij’ en ’dankbaar’ zijn de 70-plussers in de GGD-prikstraat in Huizen: de Gooi en Eemlander maakte onlangs 
een reportage in het Gooise prikpaviljoen in Huizen. 

Overig regio nieuws 
Afgelopen weekend was GGD-directeur René Stumpel in de uitzending bij NH Gooi radio en sprak hij over de 
vaccinatieplanning, de AstraZeneca stop voor 60-minners, het beleid voor rest-vaccin, de situatie in de zorg in 
de regio en het toenemende aantal positieve besmettingen.  

Afgelopen week bracht GGD directeur René Stumpel, samen met waarnemend voorzitter van de 
Veiligheidregio, Joan de Zwart, een werkbezoek aan verpleeghuis Nusantara in Bussum. Een heel bijzonder 
huis, waar zorg wordt gegeven aan mensen die afkomstig zijn uit Nederlands-Indië. Zij zijn op enig moment 
bijzonder hard getroffen toen acht bewoners, ondanks de goede zorg, door corona werden getroffen.  

Vorige week zijn alle scholen voor regulier middelbaar onderwijs uit de regio door GGD Gooi en Vechtstreek 
benaderd met de vraag tot deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. Doel van dit landelijke 
onderzoek is de impact van corona op het welzijn en de leefstijl van tweede- en vierdeklassers in kaart te 
brengen.  

GGD Gooi en Vechtstreek organiseert op 26 mei een webinar voor inwoners over mentale gezondheid in 
coronatijd.  

Regelmatig wordt landelijk onderzoek gedaan naar de naleving van de coronamaatregelen en de mogelijke 
redenen hiervoor. De rapportage van de Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen' (8 april 2021) staat hier.  De 
resultaten van het 11e onderzoek naar gedragsregels en welbevinden corona zijn  hier te vinden. Ook is er een 
rapport van de campagne-effectmonitor coronavaccinatie (25 maart 2021)  

Bevolkingszorg 
 
Na Koningsdag zijn de aangekondigde versoepelingen ingegaan, waaronder het openen van terrassen tussen 
12.00 en 18.00 uur en het afschaffen van de avondklok. Op grond van deze nieuwe situatie zijn de landelijke 
afspraken over de handhaving van de Coronamaatregelen herijkt. Deze zijn door veiligheidsregio’s, gemeenten, 
politie, OM en het ministerie van JenV gezamenlijk opgesteld.  

Vele sectoren hebben afspraken gemaakt en protocollen opgesteld die aangeven op welke manier de 
coronamaatregelen worden geïmplementeerd, zodat ondernemers weten hoe zij de omgeving in moeten 
richten om naleving door de bezoekers te faciliteren. Daarnaast zijn met het oog op de openstelling van 
terrassen en de verruiming van de openstelling van de niet-essentiële detailhandel tussen deze sectoren en het 
Rijk nadere afspraken gemaakt.  

Crisiscommunicatie 
Er was vooral aandacht voor de drukte, feesten en de vrijmarkt/kleedjes tijdens Koningsdag. Daarnaast zijn er 
vele reacties op artikelen en nieuwsberichten over volle ziekenhuizen. Enerzijds geloven mensen de cijfers niet 

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20210416_55599878
https://nhgooi.nl/gemist/fragment/1282891/nh-gooi-zaterdag-update
https://bit.ly/3sRFvHj
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/6vgojgmbzix7nutez4snhovokpzqo2hwquwgjsh46l5bzmo5mtj75hyrjdaow754amidkzflga2wu/axgttebsphfmcznswvdubo46zy
https://www.rivm.nl/nieuws/steun-voor-coronapaspoort-naleving-bezoekersregeling-neemt-af
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/6vgojgmbzix7nutez4snhovokpzqo2hwquwgjsh46l5bzmo5mtj75hyrjdaow754amidkzflga2wu/g3frulh6zhegfyappcglyg65xy


(meer) en zijn mensen bang voor de versoepelingen en de gevolgen daarvan voor de ziekenhuizen en de 
reguliere zorg. 
  
Het RAC heeft informatie gedeeld over: 
•             Nieuwsbericht persconferentie  
•             Communicatiemiddelen negatief reisadvies  
•             Toolkit avondklok (update) 
•             Toolkit basisregels  
•             Openingsplan  
•             Communicatiemiddelen winkelen en boodschappen vanaf 28 april 
•             Feestdagen en corona 
•             Thuisquarantaine 
•             Ramadan & Koningsdag 
•             Sneltesten 
  
Gedragsverandering in het kader van het openingsplan van het Rijk is een blijvend aandachtspunt. Ook blijft 
het RAC duidelijkheid geven over de geldende maatregelen en eventuele aanpassingen hiervan. Het contact 
met de GGD’en wordt gecontinueerd. Ook blijft overleg plaatsvinden met de gemeenten over maatschappelijke 
issues en met de GGD’en over vaccineren en testen. 
  
  
  
  
 


