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Geachte leden van de gemeenteraden in Flevoland,  

 

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken in Flevoland t.a.v. de bestrijding van 

het Coronavirus (COVID-19). In de bijlage treft u een schema aan over de stappen en onderzoek m.b.t. 

Coronavirus. 

Huidig beeld in Flevoland (stand van zaken per 9 maart 2020) 

 Er waren twee besmettingen met COVID-19 vastgesteld in Flevoland. Het betreft een vrouw uit 

Zeewolde en een man uit Almere. Inmiddels is de man uit Almere per vandaag, 9 maart, 

hersteld verklaard en is ontheven van de thuisisolatie. 

 T.a.v. deze personen heeft de GGD de contacten in kaart gebracht en is bron- en 

contactonderzoek opgestart. Dat betekent dat wordt nagegaan met wie de patiënten contact 

hebben gehad in een bepaalde periode. De school van eventuele schoolgaande kinderen en de 

werkgever wordt met toestemming van de betrokkene geïnformeerd. 

 De vrouw uit Zeewolde zit in thuisisolatie, dat betekent dat zij gedurende de periode dat zij 

ziek is, niet naar buiten kan en geen bezoek mag ontvangen. De eventuele gezinsleden blijven 

ook gedurende dezelfde periode thuis. De GGD onderhoudt dagelijks contact en voert 

controles uit. 

 In de afgelopen week heeft het GGD-callcenter ca. 500 telefoontjes binnengekregen met 

uiteenlopende vragen van burgers, instanties en professionals. 
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Verwachting beeld in Flevoland 

Het aantal besmette personen loopt landelijk op. We verwachten ook in Flevoland een toename van 

het aantal besmettingen met het coronavirus. Hoeveel dat er zullen zijn en in welke tijdspanne is 

buitengewoon lastig te duiden.  

Bijeenkomst Regionaal Crisisteam Zorg 

Alle bestuurders van de zorginstellingen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn donderdag 5 

maart op initiatief van GGD/GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek bij elkaar gekomen om 

geinformeerd te worden over de laatste stand van zaken. Zaken die op de agenda stonden 

waren onder meer: actuele knelpunten, de impact van een eventuele uitbraak op de 

zorgsector en de regionale zorgcontinuïteit. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de 

onderlinge communicatie binnen de zorgsector en zijn er vervolgafspraken gemaakt.  

Gestructureerde aanpak 

 GGD Flevoland kent een crisisteam dat dagelijkse de medisch-inhoudelijke en operationele 

activiteiten coördineert en aanstuurt. Ook houdt dit crisisteam de actuele landelijke en 

regionale ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. 

 Daarnaast is er een gezamenlijk Actiecentrum GHOR Flevoland/Gooi en Vechtstreek actief. Dit 

team kanaliseert en geeft antwoorden op vragen van ketenpartners, zorgpartners, instellingen, 

gemeenten en scholen. 

 Er is een gezamenlijk (Flevoland/Gooi en Vechtstreek) preparatief Regionaal Operationeel 

Team (ROT) ingesteld waar in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio’s van Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek op tactisch niveau de benodigde werkzaamheden worden uitgezet en 

afgestemd.  

Het team Infectieziektenbestrijding kan momenteel goed kan voldoen aan de vraag voor bemonstering 

(tests) en monitoring. De medische vragen van partners worden snel voorzien van een antwoord. 

De Flevolandse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs worden 

geïnformeerd over de laatste stand van zaken en handelingsperspectieven. De kinderdagverblijven en 

kindcentra ontvangen eveneens een schrijven. 

Landelijk nummer voor vragen over Corona 
Om ervoor te zorgen dat de GGD, RIVM en huisartspraktijken niet onnodig belast worden met 
telefonische vragen over het coronavirus, is er de landelijke informatielijn: 0800-1351.  
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Actuele informatie over de ziekte en de verspreiding daarvan 

 Informatie over de ziekte: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China 

 Informatie voor specifieke doelgroepen zoals onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers etc., : 
https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

 Q&A van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-
antwoorden. 
 

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Tevens namens directie Veiligheidsregio Flevoland, 

Hoogachtend, 
 

 
drs. C. Verdam 
directeur publieke gezondheid 

 
 
 
 
 
Bijlage 1: Stappen onderzoek en bekendmaking Corona-virus 
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