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Geachte leden van de gemeenteraden in Flevoland,  

 

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken in Flevoland ten aanzien van de 

bestrijding van het Coronavirus (COVID-19). Dit is informatiebrief nummer drie. In deze brief wordt 

vooral ingegaan op de zogenaamde ‘witte’ processen. Over de processen aangaande de 

Veiligheidsregio, wordt u in volgende informatiebrieven weer geïnformeerd. 

Huidig beeld in Flevoland (stand van zaken per 16 maart 2020) 

Aantal corona-positief vastgestelde personen in Flevoland: 21 

Het RIVM meldt dagelijks de nieuwe corona-besmettingen per gemeente in heel Nederland. Dit is het 

meest actuele en geverifieerde overzicht. Kijk daarvoor op de interactieve kaart: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland 

GGD Flevoland stelt geen persbericht meer op van iedere nieuwe vastgestelde besmetting. De huidige 

situatie is van dien aard dat dit een andere wijze van publiceren vergt. Eénmaal per dag publiceren we 

een overzicht van de besmettingen per Flevolandse gemeente op onze website: www.ggdflevoland.nl 

Landelijke maatregelen 

De rijksoverheid heeft met onmiddelijke ingang van 15 maart jl. een groot aantal ingrijpende 

maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. GGD Flevoland conformeert zich aan 

deze nationale beleidslijn en vertaalt deze maatregelen op het gebied van infectieziektenbestrijding, 

publieke gezondheid, ketenzorg, zorgcontinuïteit en evenementen-advisering op het niveau van  
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Flevoland. Dat betekent concreet het volgende: 

 Sluiting van alle basis- en voortgezet onderwijsscholen en de kinderdagverblijven in Flevoland 

met ingang van vandaag tot 6 april aanstaande. Dit heeft flinke consequenties op een aantal 

vlakken: Het raakt direct onze werkzaamheden (jeugdgezondheidszorg) die wij op en samen 

met de scholen uitvoeren. Vanuit de gezamenlijke crisisstructuur worden de gemeenten en 

scholen ondersteund in de communicatie richting de doelgroepen over deze maatregelen. 

 

 

 Ook GGD Flevoland ziet zich genoodzaakt om het personeel thuis te laten werken. Alleen 

indien het niet anders kan (medisch personeel en de acute zorg), wordt er vanaf de locaties 

gewerkt. De publiekslocaties van GGD Flevoland zijn niet langer opengesteld voor cliënten en 

publiek. 

 Intern wordt het continuiteitsplan in werking gesteld. Dat betekent dat GGD Flevoland, aan de 

hand van vooraf vastgestelde prioriteiten, gaat werken. Zie verderop bij: Continuïteit GGD 

Flevoland. 
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 De groepsvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV) worden uitgesteld tot na 

de zomervakantie. Met uitstel van een half jaar komt de bescherming tegen deze ziekten door 

het Rijksvaccinatieprogramma niet in gevaar. 

 Huisartsen, GGD en het RIVM beoordelen personen met klachten aan de hand van de nieuwe 

casusdefintie: Een persoon met: koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van 

de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid. Of koortsig gevoel bij 

ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een patiënt met luchtwegklachten, 

die aan de epidemiologische criteria voldoet, wordt laagdrempelig getest. De link met 

risicogebieden is losgelaten. Deze casus-definitie was al eerder van kracht met ingang van 

donderdag 12 maart jl.  

 

Achtergrond: Een nieuwe fase betekent een impactvolle aanpak 

De fase van indammen van het Coronavirus (SARS-CoV-2) dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, is 

voorbij. Dat betekent dat we nu de fase van afvlakken ingaan, waarbij we uiteraard wel blijven inzetten 

op het zoveel mogelijk indammen van het virus. In het kort komt het erop neer dat er maatregelen 

worden genomen die de piekbelasting in de zorg tegengaan. Een heel belangrijk onderdeel hierbij is de 

zogenaamde social distance. Simpelweg; het verminderen van het aantal contacten dat mensen met 

elkaar hebben in de openbare en privéruimte. Dat de maatregelen die hierbij horen direct ingrijpen op 

het dagelijks leven van iedereen is duidelijk. Het doel is de effecten van de besmettingen onder een 

groot deel van de bevolking zoveel als mogelijk te spreiden in de tijd en daarmee de infrastructuur van 

de zorg in stand te kunnen houden. Daar is alles op gericht. 

Gestructureerde aanpak in de veiligheidsketen 

Veiligheidsregio Flevoland heeft een regionale opschaling ingezet. Reden hiervoor is om de aanpak en 

vraagstukken, die zich aandienen bij de bestrijding van het Coronavirus, vanuit bestuurlijk oogpunt 

goed te coördineren en te structuren. Er wordt gewerkt volgens de crisisstructuur. Naast het actieve 

Regionaal Operationeel Team (ROT) is er nu ook een Regionaal Beleidsteam (RBT) ingesteld. Gezien de 

verstrekkende actuele maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd en de impact die dit heeft 

op de zes Flevolandse gemeenten, is het noodzakelijk de gemeentelijke publiekscommunicatie, de 

communicatie van de onderwijsinstellingen en de communicatie van GGD Flevoland goed op elkaar af 

te stemmen en te stroomlijnen. De crisiscommunicatie wordt hiertoe opgeschaald. 

Zorgketen en ketenzorg 

GHOR Flevoland staat in nauw contact met alle zorg- en medische instellingen in Flevoland. Dagelijks 

wordt gemonitord wat de situatie is bij de Eerste Hulp, Spoedpost, Huisartsenposten, 

Huisartsenpraktijken en het Flevoziekenhuis. Ook houden we nauwlettend de vinger aan de pols bij 

onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de Meldkamer Ambulancezorg. In breder verband is er 

continue overleg en afstemming met de naastgelegen zorgregio’s Amsterdam en Noord-Holland. Ook is 

er afstemming met onze naastgelegen noordelijke en westelijke provincies.  
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Continuïteit GGD Flevoland 

Naast alle operationele werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de bestrijding van het 

Coronavirus, kent GGD Flevoland ook een eigen uitdaging op het gebied van continuïteit van de eigen 

organisatie. De primaire processen die we uitvoeren in het kader van de publieke gezondheid, dienen 

ook in deze bijzondere omstandigheden zoveel mogelijk doorgang te hebben. Hiertoe heeft de 

directeur Publieke Gezondheid (dPG) een aantal interne maatregelen aangekondigd die de eigen 

medewerkers betreffen, zowel medisch als niet-medisch. Deze maatregelen gelden in het bijzonder 

voor de crisis-organisatie van GGD Flevoland.  

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende: 

Als GGD Flevoland zetten we alles op alles om de verspreiding van het Coronavirus in Flevoland af te 

vlakken. Dat is een buitengewoon ingewikkelde en zeer arbeidsintensieve opgave. Onze artsen en 

verpleegkundigen zetten zich voor de volle 100% in om het benodigde werk uit te voeren. Onnodig om 

te melden dat hier vele uren in gaan zitten en dat dit niet om 08.30 uur begint en om 17.00 uur stopt. 

Dat geldt eveneens voor de medewerkers werkzaam in de crisisorganisatie en het ondersteunde 

personeel. Hoezeer we ook begrijpen dat u als raadsleden wellicht vragen heeft over onze 

werkzaamheden aangaande de werkwijze van vele ketenpartners, zoals zorginstellingen, scholen, 

kinderdagverblijven vragen we u nadrukkelijk hier terughoudend in te zijn. Vanuit de gemeenteraden 

ontvangen we dermate veel vragen die de organisatie op dit moment te veel belasten. U kunt er 

verzekerd van zijn dat we u op frequente momenten informeren over onze activiteiten in het kader van 

de bestrijding van het Coronavirus. 

 
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Tevens namens directie Veiligheidsregio Flevoland, 

 

Hoogachtend, 
 

 
drs. C. Verdam 
directeur Publieke Gezondheid 

 
 
 
 
 
 


