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Geachte leden van de commissie sociaal domein, 
 
Van de directeur van de GGD, Rene Stumpel, kreeg ik onderstaand bericht. Ik deel het graag met u ter 
informatie over de meest recente stand van zaken rondom corona en een regionale campagne “Zien 
drinken doet drinken”. 
 

Het gaat nog steeds niet goed, niet in het land, en niet in Gooi en Vechtstreek. Het aantal 
besmettingen is overal in het land stabiel hoog, en lijkt zelfs nog wat te stijgen. Het aantal opnames 
stijgt zeker, zowel in het ziekenhuis als in de VVT-sector. Tijdens de eerste golf is de COVID-Unit van 
Hilverzorg nooit helemaal vol geweest. Inmiddels is dat nu wel het geval, en heeft Amaris een unit 
geopend, die nu ook al vol dreigt te lopen. Verdere opschaling naar Vivium en mogelijk Merem wordt 
nu overwogen. Als u daarbij bedenkt dat de verpleeghuizen de reguliere zorg niet kunnen afbouwen, 
en dat er erg veel, vaak corona-gerelateerde, uitval is onder het personeel, dan kunt u zich voorstellen 
dat de huizen voor een bijzonder grote opgave staan.  
  
Ik heb u verder het volgende te melden. 
  
Campagne Zien drinken doet drinken  
Ik begin met een onderwerp uit ons meer reguliere werk. Niet alleen omdat gezondheid van belang 
blijft, maar ook omdat uit onderzoek is gebleken dat mensen met een goede gezondheid beter tegen 
besmetting met het virus bestand zijn. Met andere woorden: ons werk op het gebied van preventie, dat 
wij samen met u vormgeven, is wat mij betreft belangrijker dan ooit. 
  
Graag deel ik met u de regionale vertaling van een landelijke campagne, een werkwijze die wij graag 
hanteren, omdat we dan vaak met minder kosten meer kunnen bereiken. De campagne gaat over 
alcoholgebruik.  
  
Kinderen die hun ouders zien drinken, denken positiever over alcohol dan kinderen die hun ouders niet 
zien drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en andere volwassenen in de omgeving doet ertoe. Zo 
krijgen kinderen het goede voorbeeld mee. Daarom gaat 2 november de landelijke campagne Zien 
drinken doet drinken van start. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen 
bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol 
en het latere drinkgedrag van kinderen. In de regio besteden wij aandacht aan de campagne via onder 
andere buitenreclame (zie bijgevoegd affiche). 
  
Laatste ontwikkelingen coronabesmettingen 
Afgelopen week steeg het aantal meldingen van coronabesmettingen, het aantal patiënten in de 
ziekenhuizen en het aantal intensive care-opnames verder zoals op het corona dashboard van de 
Rijksoverheid is te zien. De strengere maatregelen van 14 oktober moeten ertoe leiden dat het aantal 
coronabesmettingen drastisch verlaagt. Dit is echter nog niet terug te zien de cijfers. Het kabinet 
beraad zich op eventuele verdergaande maatregelen. 

https://ziendrinkendoetdrinken.nl/
https://ziendrinkendoetdrinken.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen


                                                                                                           
Ook in onze regio zet de stijging nog steeds door; in de afgelopen zeven dagen zijn 1042 inwoners 
positief getest op het coronavirus. Zie ons regionale dashboard. 
  
Opening teststraat Huizen 
Donderdag 29 oktober aanstaande openen we om 13:00 uur een tweede teststraat in de regio op het 
parkeerterrein Zwembad Sijsjesberg, Ericaweg 24 in Huizen. 
 
Omwonenden zijn uit naam van de wethouder gezondheid in Huizen, Maarten Hoelscher, via een brief 
op de hoogte gebracht. Voorafgaand aan de opening zijn de overburen en naaste buren uitgenodigd 
om met de wethouder en mij een kijkje te komen nemen in de teststraat. Dit alles binnen de RIVM 
richtlijnen in groepjes van maximaal 4 personen in een tijdschema. 
 
Zowel de teststraat in Bussum als in Huizen bevatten ieder drie testlijnen waar zowel auto’s als 
fietsers/voetgangers langs kunnen . De capaciteit beslaat dan 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. 
  
In dit verband kan ik u tevens melden dat de druk op de teststraten (overal het land) sterk is 
teruggebracht. 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). Met de opening van de tweede teststraat lijken wij voorlopig vooruit te kunnen. Op grond van 
landelijke beleid heeft de sneltest in onze straten nog geen plaats. 
Inmiddels zijn er particuliere aanbieders, een in Naarden en een in Hilversum, die voor best veel geld 
de sneltesten aanbieden. De Inspectie Jeugd en Gezondheid (IGJ) is inmiddels gestart met toezicht op 
al deze initiatieven en eist bijvoorbeeld dat een BIG-geregistreerde arts toezicht houdt op de kwaliteit, 
en daarmee medisch inhoudelijk verantwoordelijk is voor het goed afnemen van de testen, het duiden 
van de testuitslag en het doorgeven van positief geteste personen naar de GGD. Dat laatste is voor 
ons van belang om het beloop van de epidemie te kunnen blijven volgen. 
  
Incidenten in teststraten 
In de media verschijnen steeds vaker berichten dat er teststraten in het land vernield worden en 
medewerkers uitgescholden. Afgelopen weekend was het raak in Breda. In Zaandam heeft de 
teststraat begin oktober permanente bewaking gekregen na een incident. Hier zijn wij in onze regio 
gelukkig tot nog toe verschoond van gebleven. De meldkamer is extra alert mocht er een melding 
binnenkomen voor de teststraten. 
  
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. Ik hoop en vertrouw dat u hieraan aandacht wil geven in 
uw communicatie met deze vaak kwetsbare doelgroep. 
  
De impact van corona in de praktijk 
Donderdag 22 oktober heb ik samen met Pieter Broertjes, in zijn functie van voorzitter Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek, twee locaties bezocht om uit de eerste hand te vernemen wat de impact van 
corona is. Wij begonnen de middag bij Speciaal Basisonderwijs, SBO Mozaïek waar wij in gesprek 
gingen met kinderen en docenten. Wij hoorden wat het met ouders en kinderen deed toen zij in maart 
thuis kwamen te zitten. De lessen uit de eerste golf zijn meegenomen naar de huidige situatie. De 
professionaliteit en de betrokkenheid van het personeel maakte diepe indruk. 
  
Aansluitend gingen wij op bezoek bij een jongerenlocatie van Sherpa: een woning voor jongeren met 
een matig tot licht verstandelijke beperking. Een deel van deze jongeren gaat normaliter naar school, 
een deel heeft dagbesteding. Deze jongeren hebben te maken gehad met alle beperkende 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/aanvullende-adviezen-bij-zelfstandig-wonende-ouderen-bij-de-corona-routekaart


                                                                                                           
maatregelen van corona, zoals het wegvallen van de dagbesteding. Hun begeleider vertelde wat dit 
met de jongeren deed. De begeleiders blijven zoeken naar creatieve invullingen voor de dagbesteding. 
Hier werd als nooit tevoren duidelijk wat corona allemaal voor gevolgen heeft. 
Komende weken gaan wij meer instellingen bezoeken. 
  
Steffie zet corona eenvoudig uiteen 
Steffie zet zich in voor iedereen die in eigen tempo door beeld, geluid en oefenen meer wil leren over 
belangrijke onderwerpen. Op haar website corona.steffie.nl zet Steffie alles over corona eenvoudig 
uiteen. Uitleg van de CoronaMelder app is daaraan toegevoegd. 
  
Infographic corona-organisatie 
Uit de evaluatie van het regionaal crisisteam zorg (RCZ), die ik eerder met u deelde, kwam naar voren 
dat het voor veel directies van zorginstellingen best wel onduidelijk was hoe de ‘corona-organisatie’, 
met name de ‘zorgkant’ nu eigenlijk in elkaar stak. Zo was niet voor iedereen duidelijk wat de 
verhouding is tussen RCZ en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), een overleg van alle 
zorginstellingen op het niveau van Noord-Holland/Flevoland. Om in die leemte te voorzien, liet ik 
bijgaande Infographic maken door bureau Toewan, wellicht kunt u er uw voordeel mee doen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Hoelscher  
  
 
  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
https://corona.steffie.nl/nl/
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