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Lelystad, 8 juli 2022 
 

 

Nieuwsbrief COVID-19 
In deze nieuwsbrief informeren Veiligheidsregio Flevoland en GGD Flevoland u over de actuele 

stand van zaken ten aanzien van COVID-19.  

 

Zomergolf 
Zowel landelijk als ook in Flevoland wordt een toename van het aantal besmettingen COVID-19 
gezien. Het RIVM stelt dat het aantal besmettingen nog stijgt, maar minder hard dan de afgelopen 
twee weken. De piek van de zomergolf zou daarmee in zicht kunnen zijn.  

Het oplopende aantal besmettingen in Flevoland wordt bevestigd door toename van de testvraag 
(zie tabel 1), het aantal positieve testen en uit rioolwatermetingen. Daarnaast is er ook een kleine 
stijging in ziekenhuisopnames te zien, maar de toename geldt vooralsnog enkel voor de reguliere 
verpleegafdelingen.  
 

Testen en vaccineren in Flevoland 
Testen 
In Flevoland zijn op dit moment drie testlocaties geopend; Almere, Lelystad en Emmeloord. Deze 
locaties zijn 7 dagen per week van 09.00u tot 16.30u geopend. 
Conform de landelijke richtlijnen wordt alleen voor bijzondere doelgroepen aangeraden om een test 

door de GGD te laten afnemen. Dit betreft zorgmedewerkers, bewoners van verpleeghuizen of 
andere instellingen met kwetsbare personen, mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met 

hulp van anderen en mensen die een herstelbewijs nodig hebben. 
GGD Flevoland beschikt over voldoende personele capaciteit om aan de huidige testvraag te 
kunnen voldoen. In geval van een stijging van de testvraag kunnen op korte termijn medewerkers 
worden opgeroepen om de capaciteit van de teststraten te vergroten.  
 

Weeknummer 22 (30/5-5/6) 23 (6-12/6) 24 (13-19/6) 25 (20-26/6) 

Aantal testen 397 492 843 1089 
Tabel 1: aantal afgenomen testen in Flevoland  

 
 
Vaccineren 
Er zijn in Flevoland drie vaccinatielocaties operationeel; Almere, Lelystad en Emmeloord. Daarnaast 
wordt er in Dronten op de vrijdag en de zaterdag gelegenheid geboden om te vaccineren.  

Als gevolg van de toenemende besmettingen neemt ook de vraag naar een herhaalprik of booster 

toe.  
GGD Flevoland beschikt over voldoende personele capaciteit om aan de stijgende vraag naar 
vaccinaties te kunnen voldoen. Wanneer de vraag naar vaccinaties verder oploopt kan GGD 
Flevoland op korte termijn de personele capaciteit ophogen. 
 
Vanuit het concept “zichtbaar en dichtbij” worden ook mobiele vaccinatieteams ingezet. Deze 

teams richten zich op inwoners die niet in de gelegenheid zijn om naar de vaccinatiestraten te 
komen.  
Ook is er specifiek aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de gemeentelijke opvanglocaties 
wordt voorlichting gegeven en wordt de mogelijkheid tot vaccineren aangeboden. 
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VACCINATIEGRAAD TOTALE BEVOLKING (STAND VAN ZAKEN 27 JUNI 2022) 

Gemeente Basisvaccinatie 
afgerond 

1e booster Herhaalprik 

Almere 64% 42% <=10% 

Dronten 71% 51% 12% 

Lelystad 63% 43% 11% 

Noordoostpolder 66% 46% 11% 

Urk 24% 12% <=10% 

Zeewolde 69% 49% <=10% 

Nederland 72% 52% 13% 
Tabel 2: Vaccinatiegraad per gemeente in Flevoland 

 
Bron- en contactonderzoek  

Het bron- en contactonderzoek (BCO) was één van de speerpunten bij het bestrijden van de 
corona-pandemie. De verhoogde besmettelijkheid van de Omikronvariant zorgde voor een hoog 
aantal positieve testresultaten, waardoor een ‘klassiek’ BCO niet meer haalbaar en effectief bleek. 
Daarom wordt het bron-en contactonderzoek op aangepaste wijze uitgevoerd.  
Het huidige BCO-team van GGD Flevoland voert een verkort BCO uit bij de volgende gevallen:  
 Een wekelijkse steekproef (kiemsurveillance) in opdracht van het RIVM;  
 Inwoners die niet via de geautomatiseerde informatiekanalen bereikt worden (inwoners zonder 

handelingsperspectief);  
 Bijzondere uitbraken (zoals onder andere in zorginstellingen en het onderwijs) in het kader van 

uitbraakmanagement en surveillance;  
 Inwoners die tot een kwetsbare doelgroep behoren; 
 
Ook is het BCO-team zeven dagen per week telefonisch en per e-mail bereikbaar voor inwoners 
met corona-gerelateerde vragen.   

Er wordt in principe geen gebruik meer gemaakt van externe partijen voor het verhogen van de 
capaciteit van het team. De GGD’en maakten daarom afspraken om elkaar te ondersteunen bij 
eventuele oplevingen. Iedere GGD heeft een eigen kernteam en binnen de regionale samenwerking 

zijn er drie GGD’en met extra capaciteit waar beroep op kan worden gedaan. 
 

Voorbereidingen korte en lange termijn; landelijk en regionaal 
Vaccinatieronde in september 
De minister heeft op 24 juni jl. GGD-en verzocht, vooruitlopend op een formele opdracht, zich te 
gaan voorbereiden op de vaccinatiecampagne in september. De oproep voor deze vaccinatieronde 
gaat, zoals voorgaande vaccinatierondes, op basis van leeftijd. Daarbij heeft de minister 
aangegeven dat rekening gehouden wordt met eventuele extra kosten voor de voorbereiding en 

uitvoering van deze vaccinatiecampagne. Dit geeft GGD Flevoland ruimte om zich tijdig voor te 
bereiden op deze campagne. De formele opdracht van VWS wordt deze week verwacht. 
 
Langere termijnstrategie en scenario’s 
In de landelijke strategie voor de langere termijn streeft de minister twee doelen na: 
1. Nederland open houden met zo min mogelijk sociale en economische schade. 
2. De zorg voor iedereen toegankelijk houden. 

 

In de langetermijnstrategie COVID-19 zijn een 4-tal scenario’s gepresenteerd;  
I  Verkoudheidsscenario 
II Griep+ scenario 
III Continue strijd 
IV Worst Case scenario 
 

GGD’n zijn verzocht om zich voor te bereiden op elk mogelijk scenario. Daarnaast zullen alle 
regionale voorbereidingen en inspanning telkens in lijn zijn met de landelijke strategie en de 
genoemde scenario’s. 
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Informeren inwoners 

Er is een landelijke publiekscampagne gestart “Nederland is open en dat willen we zo houden”. De 
kernboodschap van deze campagne is om voorzichtig te blijven en de basisregels te blijven volgen. 
Daarnaast is met ingang van 5 juli jl. een nieuwe publiekswebsites gelanceerd. 
mijnvraagovercorona.nl. Met de komst van deze nieuwe website is de verwachting dat het voor 
burgers makkelijker wordt om zelf snel een antwoord te vinden op allerlei vragen ten aanzien 
COVID-19. 

Om de publiekscampagne en de nieuwe website regionaal extra onder de aandacht te brengen is 
het advies van GGD Flevoland, zeker gezien de nog achterblijvende vaccinatiegraad, dat 
gemeenten op hun gemeentelijke websites aandacht geven aan deze campagne en de nieuwe 
website.  
 

Terugblik oktober 2021 – mei 2022 (bijlage) 
Om gemeenteraden een overzicht te geven van de werkzaamheden van Veiligheidsregio Flevoland 

en GGD Flevoland ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, is een verslag opgesteld. Het betreft 

de periode 1 oktober 2021 tot 1 mei 2022. Dit verslag sluit aan op het eerdere verslag van de 

periode 1 december 2020 tot 1 oktober 2021. 

 

http://www.mijnvraagovercorona.nl/

