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Geachte leden van de raad, 

 

De uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV dat vanuit de stad Wuhan in China is ontstaan, breidt zich 

steeds verder uit en heeft inmiddels ook Nederland bereikt. 

   

Eind januari heeft het “Outbreak Management Team” van het RIVM adviezen geformuleerd voor het 

geval het nieuwe coronavirus in Nederland zijn intrede doet. Deze adviezen zijn door het ministerie van 

VWS op maandag 27 januari 2020 overgenomen en de procedures in gang gezet.  

 

Door het ministerie van VWS is een departementaal crisiscentrum opgestart welke wekelijks rapport 

uitbrengt naar onder andere de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de directeuren publieke 

gezondheid van de regionale GGD’en. Het team Infectieziekten van GGD Gooi en Vechtstreek houdt de 

situatie sindsdien nauwlettend in de gaten. 

 

Voorbereiding 

Op basis van het advies van het RIVM is onder andere door het ministerie van VWS besloten om een 

verdenking op of een daadwerkelijke infectie met het coronavirus, meldingsplichtig te maken in categorie 

A. Dit betekent dat een patiënt met een verdenking van de ziekte altijd gemeld moet worden door de 

hoofdbehandelaar en hoofd van een laboratorium aan het team Infectieziekten van de GGD in de 

betreffende regio. Begin februari heeft GGD Gooi en Vechtstreek alle huisartsen(posten) en ziekenhuizen 

in onze regio geïnformeerd over de genomen maatregelen.  

 

Huidige situatie 

Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd geeft de minister voor Medische Zorg en Sport 

(Bruno Bruins) leiding aan de bestrijding van de infectieziekte. Het RIVM coördineert deze bestrijding op 

landelijk niveau. Zij staan in nauw contact met de verschillende GGD’en die de maatregelen uitvoeren.   

- Nederlandse infectieziekteartsen zijn door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus.  

- Het RIVM en het Erasmus MC diagnosticeren patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het 

virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden 

aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een 

patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden. 

- De directeur publieke gezondheid informeert en adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio.  

- Veiligheidsregio’s worden geadviseerd voorbereidingen te treffen conform regionale draaiboeken.   

 

Gooi en Vechtstreek 

De GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet, dit doen zij samen met 

het RIVM en de hulpverleners in de regio. Op dit moment zijn er in regio Gooi en Vechtstreek nog geen 

mensen positief getest op het coronavirus. Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum, is in het 

nieuws omdat een van de medewerkers besmet zou zijn met het coronavirus. De status van de situatie bij 

Nike is bij onze GGD nog niet bekend. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan de GGD dit. De laatste 

informatie van de GGD is ook te lezen in bijgevoegde raadsinformatiebrief van 2 maart jl. 

 



                                                                                                           

 

 

Maatregelen 

A-ziekten brengen meer mogelijk wettelijke maatregelen met zich mee bijvoorbeeld: gedwongen opname 

tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht) en 

verbod van beroepsuitoefening.  

  

Hygiëne maatregelen  

De persoonlijke voorzorgsmaatregelen die iemand kan nemen zijn hygiëne maatregelen: 

- Was je handen regelmatig 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

- Houd 1 meter afstand van hoestende mensen 

 

Informatievoorziening 

Wat betreft informatievoorziening zijn de regionale GGD’en eerste aanspreekpunt. Zij worden via het 

RIVM op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de regio Gooi en 

Vechtstreek. Wanneer nodig worden de gemeenten in de regio bijgepraat door de directeur publieke 

gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek.  

 

Publieksinformatie  

Er is een landelijk informatienummer over het coronavirus: via 0800-1351 kunt u uw vragen stellen. De 

meeste vragen van het publiek gaan over:  

- Reisadviezen 

- Bezorgdheid over quarantaine van de teruggekeerde Nederlanders uit gebieden waar corona 

aanwezig is 

- Vragen over het bezoeken van beurzen/evenementen 

- Advies over mondkapjes 

- Beschikbaarheid van zelftesten 

 

Waar kunt meer informatie vinden? 
Zowel op GGD site www.ggdgv.nl, die van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus, en van het 

RIVM, www.rivm.nl/coronavirus/covid-19, staat de meest actuele informatie over het virus. Daar is 

eveneens specifieke informatie te vinden voor scholen, kinderopvang, reizigers, bedrijven en andere 

organisaties. 

 

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
http://www.ggdgv.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


 

Pagina 1 

 

2 maart 2020 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

Via deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in regio Gooi en 

Vechtstreek. 

  

Op het moment van het schrijven van deze brief zijn er nog geen mensen bekend in onze regio die 

positief zijn getest op het coronavirus. Wel zijn in de voorbije periode al een aantal inwoners in onze 

regio getest en ook vandaag is weer een handvol mensen door de GGD thuis bezocht om getest te 

worden. Top op heden is het virus niet aangetroffen, maar dit zal naar verwachting snel veranderen. 

GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet, dit doet zij samen met 

het RIVM en de hulpverleners in de regio. 

 

Verspreiding beperken  

De GGD voert bron- en indien nodig contactonderzoek uit om verspreiding tegen te gaan. Bij kleinere 

uitbraken is dit een goede methode gebleken. De bestrijding van dit coronavirus is niet anders dan die 

van andere infectieziekten. Bij grote aantallen zieken kan de GGD verregaande maatregelen adviseren 

aan de voorzitter van de Veiligheidsregio. Te denken valt dan aan het afgelasten van evenementen en 

andere grote publieksbijeenkomsten. Daarvan is nu geen sprake.  

 

Gezondheidsklachten 

GGD Gooi en Vechtstreek volgt het landelijke advies van het kenniscentrum RIVM en de richtlijnen van 

de Rijksoverheid. Er wordt geadviseerd én gecommuniceerd dat mensen met klachten niet naar de 

huisarts of het ziekenhuis moeten gaan, maar telefonisch contact opnemen met hun huisarts.  

 

Regionaal informatienummer GGD Gooi en Vechtstreek 

De GGD heeft het Crisisplan Publieke Gezondheid geactiveerd. Dit houdt in dat er dagelijks bij elkaar 

wordt gekomen en dat acties worden uitgevoerd volgens gemaakte afspraken. Ook is er een call 

center ingericht, waar inwoners, zorgpartners, bedrijven en organisaties met hun vragen terecht 

kunnen. Dit speciale telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur  via 035-

6926400. De eerste dag van het call center zijn ongeveer 200 telefoontjes binnengekomen en 

beantwoord. Ook is er een landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800-1351 

 

Meer informatie 

Zowel op GGD site www.ggdgv.nl, die van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus, en van 

het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus/covid-19, staat de meest actuele informatie over het virus. Daar is 

eveneens specifieke informatie te vinden voor scholen, kinderopvang, reizigers, bedrijven en andere 

organisaties. 

 

Vragen en antwoorden 

Bekijk via deze link de meest gestelde medische vragen en antwoorden over het coronavirus COVID-19 

bij het RIVM. 

Als u vragen heeft, dan ben ik bereikbaar via R.stumpel@ggdgv.nl 

 

René Stumpel 

Arts maatschappij en gezondheid 

Directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtsteek 
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