
    

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 10 september 2020. 
 

Regionaal beleidsteam Flevoland 

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding 
van de voorzitter van de veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT. 
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT). 
 
In het RBT van 10 september is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad. Daar is onder andere gesproken over de 
inschaling op basis van de regionale dasboards (waakzaam, zorgelijk, ernstig) en de escalatieladder met 
maatregelen. Dit wordt op dit moment nog landelijk uitgewerkt. De leden van het RBT hebben kennisgenomen 
van de op 1 september verstuurde Kamerbrief ‘Lessons Learned Covid-19’, waarin onder meer de 
ontwikkelingen in de aanpak van het Rijk om een tweede golf te voorkomen worden beschreven. De aanpak 
van het kabinet is gericht op de volgende vier speerpunten: 
1. Naleving van de basisregels; 
2. Testen en traceren; 
3. Snel en gericht nemen van maatregelen; 
4. Publiekscommunicatie. 
  
Naast de landelijke ontwikkelingen is het huidige beeld in Flevoland toegelicht door de GGD. Met betrekking 
tot de testcapaciteit, zien we (ook landelijk) dat er steeds meer mensen voor een test komen, zonder dat ze 
klachten hebben. Hierdoor loopt de wachttijd om getest te worden op voor de mensen die wel klachten 
hebben. Belangrijk is om te blijven herhalen dat je je alleen bij klachten moet laten testen. 
  
In het RBT Flevoland is gesproken over aankomende evenementen, waaronder de intocht van sinterklaas. 
Afgesproken is dat we het landelijk handelingskader evenementen volgen om tot besluitvorming te komen. Dit 
betekent dat de vergunningen lokaal worden verleend, waarbij een toets plaatsvindt op de Noodverordening. 
Om best practices uit te wisselen vindt regionale afstemming plaats via de expertisegroep evenementen en 
veiligheid. 
  
Verder is een procedure vastgesteld door het RBT hoe multidisciplinair om te gaan met meerdere 
besmettingen op één locatie. Er is ook gesproken over doelgroepgerichte communicatie, waarbij de nadruk op 
lokaal maatwerk ligt. Het RBT heeft het ROT opdracht gegeven dit verder uit te werken. 
  
Het volgende RBT is op donderdag 24 september 2020. De dag erna kunt u een nieuwe editie van deze 
nieuwsbrief tegemoet zien. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek 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 
 

Vanaf 31 augustus komt het ROT weer wekelijks bij elkaar. In het ROT is gesproken over het vormen van een 
duurzame crisisorganisatie voor de komende tijd. Er zijn met 6 veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over 
isolatie/quarantaine locaties voor bijzondere doelgroepen. Als er evenementen zijn waarbij een knelpunt wordt 
verwacht, zal deze besproken worden in het ROT. Voor samenkomsten van studenten is een procedure 
vastgesteld. Veel van de besmettingen is te zien in de groep met leeftijdscategorie 20-40 jaar. De meeste 
besmettingen vinden plaats bij feestjes binnenshuis en bij familiesamenkomsten. Op verzoek van het RBT is er 
een aanpak voor doelgroepgerichte communicatie opgesteld. Daarbij blijft het van belang om via de 
gemeentelijke kanalen specifiek te communiceren naar de verschillende doelgroepen. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
Pilot testen zorgpersoneel met voorrang 
Als GGD Flevoland krijgen we regelmatig het verzoek zorgpersoneel met voorrang te testen in de teststraat. Wij 
zijn ons terdege bewust van het grote belang voor zorgorganisaties om er snel achter te komen of hun 
personeel met corona besmet is. Een besmetting in een zorginstelling kan enorme gevolgen hebben, zo hebben 
wij tijdens de eerste golf met zijn allen ondervonden. 
 
Wij hebben daarom besloten een pilot te starten om zorgpersoneel van Flevolandse zorginstellingen met 
voorrang te testen. De pilot start deze week en zal voor beperkte tijd lopen, in afwachting van het landelijk 
beleid voor het met voorrang testen van specifieke doelgroepen. Zodra dat landelijke beleid wordt 
geïmplementeerd zal GGD Flevoland zich hieraan conformeren en dit uitvoeren. Daarnaast wordt deze pilot 
gestopt zodra de capaciteit van de laboratoria is uitgebreid en wij van de minister verder mogen opschalen met 
onze testcapaciteit. 
Wachttijden teststraten 
Door de groeiende vraag naar testen in het gehele land zien we helaas ook bij onze drie Flevolandse teststraten 
wachttijden ontstaan. Momenteel duurt het gemiddeld drie tot vier dagen voordat iemand een test kan 
ondergaan, na het maken van een afspraak. Ook komt het voor dat Flevolanders verder weg moeten reizen 
naar een testfaciliteit. Dit heeft alles te maken met de beschikbare capaciteit van de laboratoria. De minister 
van VWS heeft de uitbreiding van alle testfaciliteiten in Nederland stopgezet, totdat er extra 
laboratoriumcapaciteit is. Als GGD vinden we dit een uitermate vervelende situatie maar we zijn hierin 
gebonden aan het landelijke beleid.  
 
Ondertussen zitten we niet stil, er worden voorbereidingen getroffen voor een tweede teststraat in Almere. Op 
deze faciliteit worden meerdere testlijnen gerealiseerd. Deze teststraat komt in het centrum van Almere-Stad. 
Naar verwachting kan deze eind september in gebruik worden genomen afhankelijk van de op dat moment 
beschikbare verwerkingscapaciteit van de laboratoria. 
 
De huidige drie teststraten in Emmeloord, Lelystad en Almere zijn volop in operatie, we testen gedurende 
meerdere dagen en avonden per week. Het maximum aantal personen dat we kunnen testen op dagelijkse 
basis is 600. 
 
Contact met scholen 
Recent vinden er overleggen plaats met de Flevolandse schoolbesturen om vragen te beantwoorden en actuele 
informatie uit te wisselen. We merken dat veel scholen vragen hebben bijvoorbeeld over het ventileren. 
Daarnaast vraagt het landelijke beleid in sommigen gevallen om meer duiding en achtergrond. Als GGD 
proberen we de schoolbesturen zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Daarnaast houden we de 
onderlinge contactlijnen kort. Op bestuurlijk niveau is onze medisch directeur het aanspreekpunt, leraren en 
ouders met vragen kunnen terecht bij de betreffende JGZ-verpleegkundige die verbonden is aan de scholen. 
 
Voor actuele cijfers en ontwikkelingen over corona in Flevoland is er het Dashboard: 
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/ 

https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/


 

Bevolkingszorg 
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op de aanpak van mogelijke (nieuwe) lokale of regionale 
uitbraken van COVID-19. Hiervoor zijn diverse multidisciplinaire documenten in ontwikkeling zoals de 
scenariomatrix ‘nieuwe uitbraak’, de notitie communicatie bij nieuwe lokale corona uitbraak, alsmede het 
multidisciplinair handelingskader bij clusteruitbraken. Uitgangspunt is dat er snel geacteerd kan worden in 
samenwerking met de voorzitter veiligheidsregio en het lokaal bevoegd gezag en informatie over mogelijke 
nieuwe uitbraken tussen alle multidisciplinaire partners snel gedeeld wordt. Vanuit Bevolkingszorg werken (en 
denken) we mee aan het opstellen van dergelijke procedures.  
 

Politie 

Het algemene beeld van de afgelopen weken is dat het aantal COVID-19 gerelateerde meldingen beheersbaar 
was. De afgelopen week zijn meldingen van horeca gelegenheden waar geen rekening wordt gehouden met 
COVID-19 maatregelen toegenomen. Verder vonden er afgelopen week geen noemenswaardige incidenten 
plaats in relatie tot COVID-19. 
 

Brandweer 

Continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is nog goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag. 
 

Defensie 

Vanuit defensie geen bijzonderheden. 

 

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 informatie-
voorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld 

• De omgevingsanalyse voor onze Veiligheidsregio geeft net als in de afgelopen weken een rustig beeld. 
Onderwerpen die deze week de meeste reacties oproepen zijn de wachttijden voor de test en uitslag, 
en evenementen zoals de intocht van Sinterklaas. 

• Het RAC speelt verder in op actualiteiten en wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de 
kernboodschap onder de aandacht te blijven brengen. 

• Op verzoek van het RBT is er een aanpak voor doelgroepgerichte communicatie opgesteld. Daarbij 
blijft het van belang om via de gemeentelijke kanalen specifiek te communiceren naar de 
verschillende doelgroepen.  

 


