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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 4.

Huidig beeld in Flevoland
Ook in Flevoland zijn we helaas geconfronteerd met het overlijden van patiënten ten gevolge van
Corona. Ter toelichting met betrekking tot de eerste Flevolandse (Lelystad) overleden persoon, is aan
de redacties van de lokale omroepen het volgende onder de aandacht gebracht: gezien het feit dat
Flevoland nu voor het eerst geconfronteerd wordt met een overleden Corona-patiënt, kiezen we
ervoor éénmalig een persbericht uit te brengen. Hierna wordt de lijn van het RIVM gevolgd, namelijk
dat er één keer per dag de actuele cijfers over Coronabesmettingen en -overlijden bekend worden
gemaakt. U wordt verwezen naar de volgende link: https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/eerstecoronapati%C3%ABnt-flevoland-overleden
Het RIVM meldt dagelijks een actueel en geverifieerd overzicht. Kijk daarvoor op de interactieve kaart:
https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland

Berichtgeving
De actualiteit rondom Corona verandert in snel tempo. De website: www.ggdflevoland.nl wordt, indien
relevant voor regio Flevoland, voorzien van de nieuwste berichtgeving. Daarnaast worden de inwoners
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van Flevoland van antwoorden voorzien op de meest gestelde vragen:
https://www.ggdflevoland.nl/Paginas/FAQ0320-2654.aspx
We maken veelvuldig gebruik van regionale en lokale media in Flevoland en we zien dat zij onze
berichtgeving snel en accuraat opnemen.
Ook via social media en het callcenter GGD Flevoland worden inwoners geïnformeerd over de laatste
stand van zaken en wordt men gewezen op de handelingsperspectieven.

Nieuw testbeleid, compleet beeld niet volledig
Nu er een snelle toename is van patiënten met Covid-19 heeft het RIVM het testbeleid aangescherpt,
met name ook omdat er een tekort aan testmateriaal dreigt. Het RIVM geeft aan dat het testen van
patiënten op COVID-19 geen meerwaarde heeft voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie.
Het behandelbeleid verandert hier namelijk niet door. Mocht een patiënt met een ziektebeeld,
passend bij Covid-19, ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis, zal het testen in het ziekenhuis
plaatsvinden.
Testen in de thuissituatie komt dus niet meer voor. GGD Flevoland ontvangt de informatie over
besmetting dus vanaf heden van de ziekenhuizen. In alle gevallen is er sprake van informatie over het
topje van de ijsberg, omdat we ervan uitgaan dat er in Flevoland op dit moment meer mensen klachten
hebben van het Coronavirus dan dat in beeld is bij GGD Flevoland. Wanneer inwoners contact
opnemen met de huisarts, worden ze alleen beoordeeld op het klinische beeld en op basis daarvan
wordt geadviseerd om thuis uit te zieken of wordt opname in het ziekenhuis georganiseerd. De
conclusie van bovenstaande is dus dat de meeste zieke mensen die het Coronavirus hebben niet meer
in beeld zijn bij GGD Flevoland.
GGD Flevoland, huisartsen en zorginstellingen in Flevoland kunnen echter nog steeds zelftesten
inzetten als daar een indicatie voor is. Dat wordt per individueel geval bekeken.

Dashboard Corona Flevoland
Data-analisten van GGD Flevoland hebben een actueel dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is opgezet
om de positief geteste Coronapatiënten per regio in kaart te brengen en de trends in de tijd te kunnen
volgen. Het dashboard laat specifiek de Flevolandse situatie zien ten opzichte van de rest van
Nederland. Klik op de navolgende link om het dashboard met de actuele gegevens te benaderen. Er
wordt gevraagd om alle cookie-instellingen aan te vinken.
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
Dit dashboard wordt in de komende periode verder ontwikkeld en voorzien van meer relevante data.
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Voorbereiding zorgsector, Regionaal Crisisteam Zorg Flevoland
De Flevolandse zorginstellingen zijn op dit moment druk bezig met het beschikbaar maken en
behouden van alle aanwezige capaciteit om bestand te zijn tegen de grotere patiëntenstroom, zieke
cliënten en ook zieke medewerkers. Dit allemaal binnen de uitgezette kaders van het Regionaal
Overleg Acute Zorg (ROAZ).
Het Regionaal Crisisteam Zorg Flevoland richt zich, als netwerk, nu primair op de organisatie en
uitvoering van regionale keteninitiatieven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Regionaal
Crisisteam Zorg Gooi & Vechtstreek.
Er wordt al een flinke toename van druk in de zorg gezien en we bereiden ons voor op het inrichten
van extra zorgvoorzieningen die de druk bij de gehele zorgsector kunnen verlagen.
Het gaat hierbij om de zogenaamde zorghotels. De zorghotels zijn bedoeld voor besmette Coronapatiënten die of te ziek zijn om thuis dan wel in hun zorginstelling te kunnen blijven en (nog) geen
ziekenhuisindicatie hebben, of voor patiënten die geen ziekenhuisindicatie meer hebben, maar nog
niet terug kunnen naar huis of de zorginstelling.

Zorghotels
Op dit moment wordt er gewerkt aan de inventarisatie van locaties voor zorghotels in onze regio. Dat
betekent dat we, in nauwe samenwerking met de gemeenten, kijken naar de mogelijkheden voor
faciliteiten van zorghotels in het noorden, midden en zuiden van onze regio. Op dit moment worden tal
van zaken uitgewerkt zodat we deze extra zorg zo snel als mogelijk beschikbaar kunnen hebben. Het
betreffen algemene voorzieningen die voor de bovengenoemde doelgroep ter beschikking komen. Ook
wordt de wijze van toewijzing van bedden in deze zorghotels uitgewerkt. We hebben afspraken met
CMO Flevoland die, voor de matching van extra zorgpersoneel, regionale netwerken opzet.
Ook is er in het algemeen een groot knelpunt rondom het gebrek aan persoonlijke
beschermingsmiddelen. Ook hierin wordt gezocht naar mogelijkheden.

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
De RAV’n (regio Gooi en Vecht en Flevoland) hebben tot nu toe ruim 400 patiënten vervoerd met
verdenking Corona. Wegens de extra hygiënemaatregelen loopt de duur van de ritten op. Bovendien
wordt na iedere ambulance-inzet voor een van Corona verdachte patiënt de ambulance na afloop
ontsmet.
Ook wordt de aanrijdtijd langer omdat medewerkers, voorafgaand aan de inzet voor een van Corona
verdachte patiënt, beschermende kleding moeten aantrekken. Het percentage
kwartiergrensoverschrijdingen ligt daardoor hoger dan normaal.
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Binnen de RAV zijn zeven medewerkers vermoedelijk besmet (geweest) met Corona. Van hen zijn er
inmiddels weer vier hersteld en aan het werk. De hoogte van het ziekteverzuim vormt tot nu toe nog
geen problemen voor de capaciteit van de RAV.
Op dit moment wordt er een landelijke coördinatiestructuur ingericht om regie te krijgen op de
spreiding van patiënten. Ook de RAV heeft hiervoor een coördinerende functionaris aangesteld.
De RAV’n hebben bijstand verleend aan de RAV in de regio Brabant. Indien opnieuw een verzoek
hiervoor wordt ingediend zal de RAV, binnen de mogelijkheden, opnieuw ingaan op dit verzoek.
De RAV spreekt haar oprechte dank uit aan het betrokken bedrijfsleven en burgers. Door hun inzet
beschikt de RAV op dit moment over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tevens namens directie Veiligheidsregio Flevoland,
Hoogachtend,

drs. C. Verdam
directeur Publieke Gezondheid

