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Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 
het coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met woensdag 20 januari 2021. 

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
 
In het RBT Flevoland van 20 januari is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van dinsdag 19 januari, waarbij met 
name is gesproken over de avondklok en de andere te nemen maatregelen. Daarnaast is er stilgestaan bij de 
persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op woensdag 20 januari, waarin een verdere 
aanscherping van de maatregelen is aangekondigd, met onder andere het voornemen tot een avondklok, 
inreisbeperkingen voor bepaalde landen en per direct de beperking van het aantal mensen dat thuis ontvangen 
mag worden: dit verandert van twee naar één.  
  
Het RBT heeft ingestemd met het veiligheidsplan toedienlocatie Lelystad en het feit dat voor alle grote 
toedienlocaties een dergelijk veiligheidsplan wordt opgesteld. Verder heeft het RBT kennisgenomen van: 

1.    het huidige medische beeld  
2.    het communicatieplan vaccinatie; 
3.    de belangrijkste landelijke en regionale bevindingen uit het periodieke gedragsonderzoek van het 

RIVM, uitgevoerd in de periode 30 december 2020 tot 3 januari 2021. Het gehele onderzoek is hier te 
lezen; 

4.     De bevoegdheden ten aanzien van demonstraties die in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen 
zijn teruggelegd bij de burgemeester en waar nodig af te stemmen met de voorzitter Veiligheidsregio. 

  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 27 januari 2021. 
   

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

 Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

 Uitwerken van verschillende scenario’s 
 

In het ROT van 18 januari is gesproken over: 

 Vaccinatie, inclusief veiligheidsplan en communicatie 

 Nalevingskader 

 Britse variant 

 Avondklok 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Pilot grootschalig testen in Dronten 
De gemeente Dronten start op verzoek van het ministerie van VWS, samen met de GGD Flevoland begin 
februari de pilot ‘Grootschalig testen’. De gemeente Dronten wordt hiermee één van de pilotgemeenten, naast 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
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Lansingerland en Bunschoten. Bekeken wordt of er ook enkele wijken van de gemeente Lelystad bij deze pilot 
kunnen worden betrokken. Het testen en vinden van mensen die besmet zijn met het virus is belangrijk in de 
strijd tegen corona. De pilot is opgezet om snel, zoveel mogelijk besmettingen op te sporen. Inwoners die 
onderdeel uit gaan maken van de pilot grootschalig testen krijgen zes weken de mogelijkheid zich 
laagdrempelig te laten testen, met en zonder corona-gerelateerde klachten. Daarnaast wordt er ondersteuning 
geboden bij de quarantaineperiode. 
GGD Flevoland werkt in deze pilot nauw samen met de gemeente Dronten en het ministerie van VWS. Ook de 
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente participeren in deze pilot. Momenteel ligt de focus op 
het uitwerken van de onderzoeksopzet en het bepalen op welke wijze inwoners van Dronten getest gaan 
worden. Hiertoe worden een aantal opties nader onderzocht.  
Inwoners die onderdeel uit gaan maken van de pilot ontvangen een uitnodiging per post om mee te doen met 
de pilot. De gemeente Dronten start begin februari een campagne ter ondersteuning van de pilot.  
Lees hier het persbericht 
 
Vaccinaties van start in Flevoland 
Vrijdag 15 januari zijn door de GGD de eerste vaccinaties gezet bij zorgmedewerkers. Dat gebeurde aan de 
Schroefstraat in Lelystad waar de eerste vaccinatielocatie is gerealiseerd. Ruim 6.000 zorgmedewerkers in 
Flevoland hebben een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie. Per dag worden er ca. 270 personen 
gevaccineerd.   
Reeds eerder zijn de verpleegkundigen en chauffeurs van de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland 
gevaccineerd in het ziekenhuis. Ruim 95% van het personeel heeft de vaccinatie gehaald. Ook de medewerkers 
werkzaam binnen de Flevolandse spoedeisende zorg en de intensive care van de ziekenhuizen zijn inmiddels 
gevaccineerd. Inmiddels heeft VWS besloten dat ook voor de huisartsen een versnelde vaccinatie geldt. 
 
Vaccinatielocaties 
Naast Lelystad wordt er een tweede nieuwe vaccinatielocatie gerealiseerd, in het Dokter Jansencentrum in 
Emmeloord. Deze wordt opgezet om de steeds breder wordende doelgroep te kunnen vaccineren. Het 
vaccineren kent immers een gefaseerde uitrol: eerst de zorgmedewerkers en daarna stapsgewijs de overige 
inwoners van Flevoland. De toewijzing en volgorde bepaling gebeurt door het ministerie van VWS. Ook bepaalt 
het ministerie welke publieksgroepen door de GGD worden gevaccineerd en welke groepen via de huisartsen 
worden gevaccineerd. 

De vaccinatiecentra in Flevoland zijn flexibel en opschaalbaar. Met andere woorden, we kunnen snel inspelen 
op veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het met voorrang toedienen van het vaccin bij een 
specifieke doelgroep. Een derde vaccinatielocatie, in Almere, is in voorbereiding. Bekijk hier het item voor een 
kijkje achter de schermen van de vaccinatielocatie in Lelystad  

 
Wie komen er aan de beurt? 
Op het moment van dit schrijven en naar nu bekend is heeft de GGD de opdracht gekregen de groep mobiele 
inwoners in de leeftijd van 85 jaar en ouder te vaccineren. Vervolgens zal de groep in de leeftijd aflopend naar 
60 plus door de GGD worden gevaccineerd. De huisartsen vaccineren de mensen die vallen in de categorie van 
de niet-mobiele ouderen. Vervolgens komt de grootste groep in de leeftijdscategorie van 18 tot 60 jaar aan de 
beurt. Deze groep wordt gevaccineerd door zowel de huisartsen als de GGD. De reden hiervoor is gelegen in 
het feit zo snel mogelijk de totale bevolking een vaccinatie aan te kunnen bieden. Eén en ander is mede 
afhankelijk van beschikbaarheid van de vaccins en de besluiten die de rijksoverheid hiertoe neemt. Het 
vaccineren zal tot aan de zomer en wellicht nog tot daarna duren.  
  
Informatie voor het publiek 
De landelijke publiekscommunicatie over de vaccinaties gebeurt vanuit het ministerie van VWS en het RIVM. 
We merken bij de GGD dat veel mensen vragen hebben over het vaccineren. Bijvoorbeeld wanneer men aan de 
beurt is. Om tegemoet te komen aan deze en meer vragen hebben we besloten om in Flevoland extra aandacht 
te besteden aan de regionale publiekscommunicatie in navolging van en in samenspraak met wat er landelijk 
wordt aangereikt.  
 
Gedrag van Flevolanders in tijden van corona 
Het RIVM en de GGD onderzoeken het gedrag en welbevinden van mensen door een periodiek 
gedragsonderzoek. Dat gebeurt in alle regio’s door heel Nederland (zie ook de vermelding hiervan in de 

https://www.dronten.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=15999&mNwc=21
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/212495/ggd-opent-eerste-vaccinatiestraat-in-flevoland
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/212495/ggd-opent-eerste-vaccinatiestraat-in-flevoland
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terugkoppeling RBT). De uitkomsten van het onderzoek betreffende de regio Flevoland, treft u aan in de 
bijgevoegde infographic. 
 

Crisiscommunicatie 
 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de 
strategie en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en 
communicatietips om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het 
RAC de informatievoorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio. 
  
Actueel beeld 
De onderwerpen, die deze week de meeste reacties opriepen waren: de avondklok, de oproep van winkeliers 
om steun om weer open te gaan, start van de vaccinaties, tweede huisarts die is overleden aan corona op Urk, 
ongeloof over het aantal coronadoden in Flevoland en demonstraties.  
 
Het RAC heeft verder landelijke informatie en middelen gedeeld met de gemeenten over de nieuwe 
maatregelen vanaf 20 januari en de invoering van de avondklok. Ook is informatie gedeeld over de 
verkiezingen en alle veranderingen over primair onderwijs en de kinderopvang, inclusief de geactualiseerde 
maatregelen over sporten.  
 
De GGD heeft communicatiemiddelen en persberichten gedeeld over de start van de vaccinaties. De komende 
weken wordt aandacht besteed aan communicatie over vaccineren in samenwerking met de GGD Flevoland en 
communicatie over de nieuwe aanvullende maatregelen. 
  

Bevolkingszorg 
 
Bevolkingszorg blijft voorlopig bezig met het veilig kunnen vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Verder ligt 
de nadruk op handhaving van de door het kabinet opgelegde maatregelen, waaronder de avondklok.  
 

Brandweer 
 
De focus bij de brandweer ligt op het voorbereiden op de invoering van de avondklok. 

  
 
 


