
 

 
 

Pagina 1 van 2 

MEDEDELINGEN 
Portefeuillehouder: Maarten Hoelscher 

 

Betreft : Mededeling gezondheidszorg 
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
T.b.v. : Commissie van dinsdag 24 november 2020 
Van : Maarten Hoelscher 
Behandelaar: E. Giezen/L. Matton 
Datum : 6 november 2020 

 
Geachte leden van de commissie sociaal domein, 
 
Van de directeur van de GGD, Rene Stumpel, kreeg ik via de (wekelijkse) wethoudersbrief onderstaand 
bericht. Ik deel het graag met u ter informatie over de meest recente stand van zaken rondom corona en 
gezondheidspreventie.  
 

Zou de druk toch een beetje van de ketel gaan, nu landelijk het aantal besmettingen iets terug lijkt te 
lopen? In Gooi en Vechtstreek schommelen de aantallen de afgelopen dagen rond 125 positieve testen 
in onze straten per dag,: nog steeds stabiel hoog. In de zorginstellingen, die ik afgelopen vrijdag weer trof 
in het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ), heerste overal hetzelfde beeld: toenemende aantallen patiënten 
en bewoners, en nog steeds heel veel problemen met de personele bezetting, met name door corona. De 
derde Covid unit, bij Vivium, is inmiddels open. Onhoudbaar is het allemaal nog net niet, maar werkelijk 
alle zeilen moeten worden bijgezet. We weten dat de zorgvraag achter het aantal besmettingen ‘aan 
loopt’, dus als er al een dalende tendens is, dan duurt het twee weken voordat we die in de zorg zullen 
zien. 
  
In de Gooi en Eemlander van afgelopen zaterdag een mooi interview met revalidatie-arts Paulien 
Goossens van Merem over de revalidatie van coronapatiënten, waar soms veel bij komt kijken. Ook 
daarom is het een geniepige ziekte. Ik neem dat u deze krant allemaal leest. Merem is het fusieresultaat 
van Heideheuvel en de Trappenberg. 
  
Omdat gezondheid en preventie in tijden van corona belangrijker zijn dan ooit (en we er naar mijn idee 
voor moeten waken dat we er in deze moeilijke tijden te gemakkelijk op bezuinigen), begin ik met een 
onderwerp over epidemiologie en gezondheidsbevordering. 
  
Inspiratiebijeenkomst  ‘Jeugd onder druk’ 
Welke koers moeten we varen? Medicaliseren of normaliseren? Maandag 19 november  van 15.00 – 
17.00 uur organiseert de GGD i.s.m Jeugd en Gezin en de Regio de online inspiratiebijeenkomst ‘Jeugd 
onder druk’ voor bestuurders  en beleidsadviseurs van de gemeenten en onderwijskoepels. Het belooft 
een interessante interactieve bijeenkomst te worden met o.a. de resultaten van de Gezondheidsmonitor 
Jeugd en keynote spreker Bert Wienen. Deze laatste zal de opmaat geven voor de discussie  na de 
presentaties over  welke koers  we moeten varen. Ik reken op uw belangstelling en dus aanmelding. Dat 
kan tot 9 november. Meer informatie en aanmelden via de uitnodiging. 
  
Opening teststraat Huizen 
Vorige week donderdag is de tweede teststraat van de regio geopend op het parkeerterrein  van 
Zwembad Sijsjesberg, Ericaweg 24 in Huizen. Voorafgaand aan de opening zijn de overburen en naaste 
buren uitgenodigd om met wethouder Maarten Hoelscher, en mij als directeur publieke gezondheid, een 
kijkje te komen nemen in de teststraat. En natuurlijk waren er ook vragen en opmerkingen.  
 

Zowel de teststraat in Bussum als in Huizen bevatten ieder drie testlijnen waar zowel auto’s als 
fietsers/voetgangers langs kunnen. De capaciteit beslaat nu ruim 1000 tests per dag conform de richtlijn 
die wij als regio landelijk gesteld hebben gekregen. Wij kunnen schakelen op dit aantal, mocht het nodig 
zijn. 



                                                                                                           

 

Inmiddels doet zich het wonderlijke fenomeen voor dat het aantal aanvragen fors terugloopt tot enkele 
honderden per dag. Een gedeeltelijke verklaring is mogelijk de enorme groei van het aantal plekken waar 
sneltesten commercieel worden aangeboden. Naar aanleiding van een vijftal vergunning aanvragen in 
die gemeente, heeft Hilversum (Els Kruijt) in overleg met mij een eerste toetsingskader ontwikkeld. 
Inmiddels houdt de Inspectie Gezondheid en Jeugd enig toezicht.  
Volgende week kan het weer anders zijn, weten we inmiddels. 
  
De bouw, in Utrecht, van de eerste van de tien XL-locaties die VWS  in samenwerking met VNO-NCW, 
defensie en GGD GHOR NL gaat opzetten, is inmiddels begonnen. Daarnaast is sprake van nog 25 
sneltestlocaties van VWS, waar is nog niet duidelijk. Ik hou u op de hoogte. Als GGD’en wachten wij nog 
op landelijk beleid voor het invoeren van sneltesten in onze teststraten. 
  
Ontwikkeling coronavirus 
Het aantal positieve meldingen in de regio ligt afgelopen week met 817 meldingen, iets lager dan vorige 
week. Het aantal positieven lijkt de laatste dagen stabiel en neemt mogelijk iets af.  Dit is waarschijnlijk het 
effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten 
in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt dus nog wel verder toe. Hiernaast zijn er 
in oktober bij ons 12 personen gemeld die overleden zijn ten gevolge van corona. De gemiddelde leeftijd 
ligt ruim boven de 80. In het voorjaar was mei de maand met de meeste corona overledenen. Toen 
overleden er 14 inwoners tgv corona.  Voor meer informatie verwijs ik u naar ons regionale dashboard. 
 

De testcapaciteit in de GGD teststraten is de afgelopen weken ook landelijk uitgebreid. De 
doorlooptijd  tussen afspraak maken, getest worden en de uitslag is op dit moment 2,5 dag. In onze 
teststraat is het zo wie zich vandaag meldt, kan vandaag of anders morgen terecht. Dat geldt zowel voor 
de reguliere straat, als voor de ‘fast lane’ voor zorgpersoneel en leraren (die dan morgen ook de uitslag 
krijgen). 
  
Corona-adviezen zelfstandig wonende ouderen  
Om ouderen te ondersteunen zo goed mogelijk mee te blijven doen in de samenleving en tegelijkertijd 
besmetting met het coronavirus te voorkomen, heeft VWS in samenwerking met het RIVM 
een handreiking  opgesteld. De aanvullende adviezen behorend bij de verschillende risiconiveaus zijn 
bestemd voor zelfstandig wonende ouderen. GGD Kennemerland heeft op grond hiervan een infographic 
(https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/corona-banners/infographic-covid19-kwetsbare-
ouderen.ashx?la=nl-nl ) gemaakt die in huis-aan-huisbladen geplaatst is. Mogelijk kunt u als wethouder en 
gemeente hier uw voordeel mee doen: van harte aanbevolen in ieder geval. 
  
Quarantaine gids Versa welzijn 
Versa Welzijn heeft een flyer gemaakt met informatie over hulp- en ondersteuningsmogelijkheden door 
Versa Welzijn in het geval iemand in thuisquarantaine moet wegens een  Corona besmetting of terugkeer 
uit een risicogebied. Deze flyer wordt  door de  Bron en contactonderzoekers van de GGD verstrekt aan 
mensen die in thuisquarantaine moeten, aanvullend op de informatie van de rijksoverheid. Zie: 
https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2020/10/Versa-Welzijn-Hulp-en-ondersteuning-bij-
thuisquarantaine-als-gevolg-van-corona.pdf  
 

Hier laat ik het bij voor deze week.  
  
René Stumpel, arts maatschappij en gezondheid 
Directeur publieke gezondheid 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher   
 


