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Update 1 O april 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de Tweede
Kamer, ZOOMgesprek met minister van Rijn, zorgcapaciteit buiten het ziekenhuis, procedure
militaire bijstand, update testfaciliteiten COVID-19, update JGZ, ICT-ondersteuning
testprocessen, ter inspiratie en Paasweekend

Actualiteiten
• Positief geteste patiënten: 23.097 (+ 1.335)
• Ziekenhuis opnames: 8.197 ( +225)
• Aantal overleden patiënten: 2.511 ( +115)
Omdat niet alfe COVID-19 patiënten getest worden, zijn
de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de
aantallen die hier genoemd worden.

Update RIVM:
Vandaag zijn er 225 patiënten in het ziekenhuis
opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als
overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de
afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of
overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.
Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen
vaak nog aangevuld.
De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij
het beeld dal de verspreiding van COVID-19 langzamer
verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen
zouden zijn.
Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn
de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de
aantallen die in de rapportage genoemd worden.
Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten
gemeld aan het RIVM. Bijna een kwart van alle tot nu toe
gemelde COVID-19 patiënten komt uit Noord-Brabant.
Hel aantal meldingen in het noorden van Nederland is
stabiel laag.

Zorgmedewerkers
De verdeling tussen het aantal bevestigde besmettingen
van zorgmedewerkers en overige patiënten is per regio
sterk verschillend. Dit is afhankelijk van de mate van
verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid
tot 6 april. Zo is 56% van alle meldingen uit Groningen
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afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant is dil
11% van de meldingen tot nu toe. Landelijk gezien is 24%
van de bevestigde COVID- 19 patiënten een
zorg medewerker.
In het kaartje (in onderstaande nieuwsbericht) wordt per
provincie het aandeel meldingen van zorgmedewerkers
getoond ten opzichte van overige patiënten.
Nieuwsbericht: Regionale verschillen in de epidemie

Testbeleid
Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van hel
testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het
ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers,
medewerkers gehandicaptenzorg en
thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten
getest met een hoog risico op ernstig verloop van een
coronavirusinfeclie, zoals ouderen en mensen met een
bestaande ziekte of aandoening.
Testbeleid coronavirus in Nederland

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM
wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in
samenwerking met het CBS: Nieuwsbericht met actuele
informatie.

>> meer lezen op de RIVM site
» epidemiologische situatie COVID-19 8 april 2020
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> ywwy_riym_nl/monitoring-sterftecijfers-_nederlgnd

Informatie uit de Tweede Kamer
Debat en technische briefing
Op donderdag 16 april om 9:30 zal er wederom een
technische briefing plaatsvinden.



Testbeleid
Het testbeleid voorzorgmedewerkers staat momenteel
volop in de belangstelling. Van Rijn uitte zijn zorgen over
het relatief klein aantal testen dat tot nu toe bij GGD'en
is uitgevoerd. heeft toegelicht dat de
GGD'en daar een extra inspanning op zetten. zodat
eventuele belemmeringen worden verholpen en iedere
zorg medewerker die wordt aangemeld bij de GGD het
proces kan doorlopen. Gezamenlijk werd geconstateerd
dat het van belang is in te zetten op een goede
communicatie over dit beleid.

PBM
Bij het onderwerp Persoonlijke Beschermingsmiddelen
was er uiteraard aandacht voor de nieuwe
verdeelsystematiek, waar zeer intensief
aan meewerkt. Maar ook is de aangenomen motie van
Ascher en Ellemeet besproken van 8 april, waarin wordt
gepleit voor een "landelijk coördinatiepunt voor alle
zorgsectoren buiten het ziekenhuis en zo de regie te
nemen voor het maken van duidelijke richtlijnen voor de
zorg voor coronapatiënten, voor beschermende
middelen, en overige noodzakelijke materialen en de
spreiding hiervan, en samen met organisaties in de zorg
de bekendheid en de duidelijkheid van richtlijnen voor
zorgmedewerkers te vergroten". gaf aan
dat de distributie en allocatie die plaats vinden onder
verantwoordelijkheid van GGD GHOR Nederland op zich
goed zijn geregeld met een robuuste infrastructuur met
l l regiocoördinatoren en dat het knelpunt op het
gebied van PBM in de aanvoer zit. Het is goed om
(goed) lopende coördinatiestructuren te behouden in
het belang van de continuïteit. Van Rijn noemde het
belang van een goede communicatie over de ins en
outs van het nieuwe verdeelbeleid met daarbij een
betrouwbare boodschapper. Van het overleg is een
verslag gemaakt. Zodra dat beschikbaar is zullen we dat
delen in de update.

Zorgcapaciteit buiten het ziekenhuis
Gisteren in de update konden we vlak voor verzending
het resultaat meenemen van het Bestuurlijk Overleg van
gisteravond over de financiering van de zorgcapaciteit
buiten het ziekenhuis, met daarbij de brief van VWS met
bijlage. Het is belangrijk om toch nog even terug te
komen op twee belangrijke punten die in het overleg zijn
behaald. Dat is allereerst de afspraak dat de initiatieven
die al in gang zijn gezet ook volledig onder deze regeling
vallen. De toezegging van de minister was al gedaan
tijdens het overleg op 6 april, maar stond gisteren dan
ook zwart op wit. Een tweede punt is het feit dat niet
alleen de zorggerelateerde kosten worden vergoed
maar ook projectkosten zoals de kosten die gemaakt
worden bij de opstart van voorzieningen. Dat is een
goede zaak, waar best wel even over gesproken is. AIie
partijen zitten met de beste bedoelingen aan tafel, maar
het is onontkoombaar dat belangen soms toch schuren.
Het eindresultaat heeft aan alle partijen recht
gedaan. "Het was best spannend, maar ik ben blij met
het resultaat" aldus
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Brieven von de regering
Aanpak inkomende passagiers vanuit risicolanden ter
voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19.
Kinderopvangsector werkt hard om vitale sectoren
draaiende te houden.

In deze link treft u het woordelijk verslag aan van de
technische briefing van afgelopen woensdag.

Antwoorden op Kamervragen
Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-,
veiligheids- en migratieketen.
Antwoord op vragen over 'sekswerkers die tussen wal en
schip vallen door de coronacrisis'.
Antwoord op vragen over de gevolgen van de
coronacrisis voor mensen in de prostitutie.
Antwoord op vragen van het lid Moorlag over regels voor
campings en recreatieparken ten aanzien van de
coronamaatregelen.

Situatierapportage VWS 10 april
Via deze link vindt u de laatste situatierapportage van
VWS van vrijdag 10 april. Deze heeft uw Veiligheidsregio
ook ontvangen en u kunt deze gebruiken om uw
Veiligheidsregio verder te adviseren over wat er speelt in
uw regio.

Kamervragen
De mogelijke inzet van apps in het kader van het 'testen,
traceren en thuisblijven'-beleid.
Het bericht 'Test op antistoffen, dat is nu essentieel' en
'onderzoek relatie corona en vuile lucht'.
Aan bewindspersoon - Verzoek reactie op open brief
inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m.
het coronavirus.

Overige wetgeving
35434 Nota naar aanleiding van het verslag inzake
Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van
COVID-19 (Tijdelike wet COVID-19 Justifie en Veiligheid)

nay er
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ZOOMgesprek met minister Van Rijn, minister voor
Medische Zorg en Sport
Vanochtend heeft minister van Rijn kennisgemaakt met
een aantal DPG'en en is or gesproken over enkele
thema's op het gebied van corona. Vanuit het Presidium
deden

mee.
, sloten

aan vanwege hun aandachtsvelden in het
coronadossier.

namen ook deel aan het gesprek. Aan
VWS zijde deed mee naast uiteraard
Martin van Rijn. Het was een ontspannen
kennismakingsgesprek waarin de minister zich liet
bijpraten over met name het testbeleid en de
persoonlijke beschermingsmiddelen.



Procedure militaire bijstand
In de update van 7 april is de procedure Militaire Bijstand
uitvoerig besproken. Bijgaand een nieuw opgemaakte
versie van de processtappen, die inhoudelijk niet afwijkt
van hetgeen eerder is verstuurd, maar die wat mooier is
vormgegeven. Bij processtap 2 is in de kleine lettertjes
een link zichtbaar die toegang geeft tot het formulier om
bijstand aan te vragen. Overigens is er nog niet van alle
ROAZ regio een coördinerend DPG bekend. Daarom het
vriendelijk verzoek om bij aan te geven
wie de coördinerend DPG is voor de ROAZ regio. Voor
een nader beeld van de rol van coördinerend DPG is in
de Update van 7 april nadere informatie te vinden. Bellen
met kan ook uiteraard.

Update testfaciliteiten COVID-19
U vindt hieronder in een aantal bullets het laatste nieuws
wat betreft de testfaciliteiten:

De update van vandaag aan de
contactpersonen testfaciliteiten bij de GGD'en
vanuit het landelijk coördinatieteam.
Minister Hugo de Jonge heeft vanavond deze
brief over testen van zorgprofessionals verstuurd
aan de koepels van zorginstellingen. De tekst is
afgestemd met GGD GHOR Nederland.
Vandaag verscheen de tweede update van het
LCT (Landelijk Coordinatiestructuur
Testcapaciteit)
Morgenavond, l l april, is er een item in het RTL
Nieuws over de testfaciliteiten bij de GGD'en.

heeft hiervoor de landelijke
woordvoering gedaan, verder zijn er beelden
geschoten bij de testfaciliteit in Blerick van GGD
Limburg-Noord.
Afdeling communicatie van GGD GHOR
Nederland heeft vandaag een dashboard
gemaakt waar u realtime kunt zien wat er in de
online media en op social wordt gezegd over de
testfaciliteiten.
We willen u nogmaals dringend verzoeken om
uw medewerkers te vragen om het aantal
afgenomen tests van deze week (per dag) en
de openingstijden van het Paasweekend aan
ons door te geven via coronatest@ggdghor.nl.

Update JGZ: terugkoppeling neonatale gehoorscreening
Gistermiddag hebben Actil en GGD GHOR Nederland
met RIVM, de audiologen en een regiocoördinator
gesproken over een eventuele herstart van de neonatale
gehoorscreening. We hebben afgesproken dat ActiZ en
GGD GHOR Nederland hierover een standpunt innemen
namens de JGZ. Dit standpunt zetten we op papier en
leggen we begin volgende week voor aan het
programmateam JGZ, bestuursteam JGZ en aan het
Landelijk adviesteam JGZ Covid-19. Eind volgende week
last RIVM een extra programmacommissie neonatale
gehoorscreening in waar we zowel het standpunt van de
brancheorganisaties als de audiologen bespreken. VWS

is uiteindelijk besluitvormend en zal advies van de
programmacommissie gebruiken om tot een besluit te
komen.

Tot slot hebben we kort over inhaalmogelijkheden
gesproken. Hierover gaan we volgende week verder in
gesprek met RIVM.

ICT-ondersteuning testenprocessen
Zoals eerder bericht, is er een systeem ontwikkeld dat alle
COVID-19 testprocessen voorzorgmedewerkers buiten
de ziekenhuizen digitaal en landelijk gaat ondersteunen.
Op verzoek van VWS worden alle GGD'en en COVID-19
laboratoria binnen enkele weken aangesloten op dit
systeem, CoronlT genaamd. Het implementatieteam dat
GGD'en en laboratoria hierbij gaat ondersteunen is
vandaag gestart met haar werkzaamheden.

Het gebruik van Coron IT is een voorwaarde om tests aan
te kunnen leveren bij het laboratorium van Sanquin en
de BVO-HPV laboratoria. Door ook alle Medisch
Microbiologische laboratoria aan te sluiten kan optimaal
van de beschikbaar testcapaciteit gebruik worden
gemaakt.
De uitrol start met een 1.0 versie van het systeem, die de
komende weken in overleg met gebruikers
doorontwikkeld zal worden.

In overleg met de Medisch Microbiologische laboratoria
wordt een voorstel voor de volgorde van uitrol gemaakt,
zodat het systeem snel beschikbaar komt op die locaties
waar problemen met de testcapaciteit dreigen te
ontstaan. Zo stellen we GGD'en zo adequaat mogelijk in
staat om te voldoen aan de wens van VWS om een
grote hoeveelheid zorgmedewerkers in korte tijd te
testen.

Zodra dit voorstel gereed is neemt het
implementatieteam contact op met desbetreffende
GGD'en om de definitieve planning vast te stellen.

Ter inspiratie
Veel GGD'en zijn bezig met het coronavirus en dat
betekent dat er ook 'producten' worden ontwikkeld die
hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter
informatie en inspiratie:
• GGD Hart voor Brabant heeft een brief gemaakt

voor de buurtbewoners van een testfaciliteit, waarin
zij hen informeren hierover.

• GGD IJsselland heeft op de website IJssellandScan
(samenwerking GGD IJsselland en Proscoop)
onderzoeksrapporten en cijfers staan. Ze hebben
een speciale pagina met regionale en lokale cijfers
over corona gemaakt:

o Nieuwsbericht
o Pagina met cijfers

• Paasvideoboodschap vanuit het LOT-C
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Paasweekend
De eerstvolgende update voor DPG'en over corona
verschijnt op dinsdag. Mocht er in de tussentijd iets
gebeuren dot het noodzakelijk maakt dot er een
tussentijdse update is, don zorgen we door voor.

Natuurlijk zijn we in het weekend wel stond-by vio de bij u
bekende contactpersonen von de directie von GGD
GHOR Nederland.

Een heel fijn Paasweekend toegewenst!

aay te
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Update 28 april 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de
Tweede Kamer, gesprek Hugo de Jonge en DPG'en van dinsdag 28 april, update LOT-C en
GHOR, update testfaciliteiten COVID-19, jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende
hand, campagne over mentale gezondheid tijdens coronacrisis van start, ter inspiratie en in
de media.

Actualiteiten
• Positief geteste personen: 38.416 (+171)
• Ziekenhuisopnames: 10.609 (+88)
• Overleden personen: 4566 (+48)

Omdat niet alle COVID- / 9 patiënten getest worden, zijn
de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de
aantallen.

Vandaag zijn er 88 patiënten in het ziekenhuis
opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 48 personen als
overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet
allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis
opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden
later gemeld. Daarom worden de gegevens van
voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn
er 38.416 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld
dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe
meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen
patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn.
Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden
patiënten.

>> meer lezen op de RIVM site
>> epidemiologische situatie CQyD-19 28 april 2020
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

ggdghor.nl

Uit de Tweede Kamer
Debat en technische briefing
Op verzoek van de SGP is aanstaande donderdag om
l 0:00 uur een extra technische briefing, specifiek gericht
op testen en beschermingsmiddelen, gepland.

Het eerstvolgende plenaire debat over de coronacrisis
vindt plaats op 6 of 7 mei. Voorafgaand aan dit debat
ontvangt de Kamer een brief van de minister. Ook is
reeds afgesproken dat dit plenaire debat zal worden
voorafgegaan door een technische briefing waaraan op
verzoek van de r.

, een bijdrage zal leveren. Ook
of nemen, vanuit GGD GHOR

Nederland, een deel van de technische briefing voor
hun rekening.

Kamervragen
• De bevinding van infecties met SARS-COV-2
• Voortdurend tekort aan mondkapjes in Nederland

onacceptabel!
• Het testen van politieagenten op corona
• Nog steeds bestaande onduidelijkheid over het

testbeleid
• De juridische basis van de beperkende maatregelen

tegen verspreiding van het Coronavirus en de
gevolgen van de opgelegde boetes

• Uitstel beantwoording vragen over het verbieden
van samenkomsten buiten de publieke ruimte

Overig
• Verslag van een schriftelijk overleg over de

geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad
van 28 april 2020



• Verslag van een technische briefing, gehouden op
16 april 2020, over ontwikkelingen Coronavirus

• COVID-19 geconstateerd op twee nertsenbedrijven
• Start landelijke campagne tegen huiselijk geweld in

coronacrisis

Gesprek Hugo de Jonge en DPG'en van dinsdag 28 april
Vandaag vond het wekelijks gesprek plaats tussen
minister De Jonge van VWS en een delegatie van de
DPG'en. Ondanks het feit dat er voortaan niet wekelijks
maar eens per twee weken een Kamerbrief over corona
verschijnt en er ook niet meer wekelijks wordt
gedebatteerd, blijft het overleg tussen minister en
DPG'en wekelijks gepland worden vanwege de
meerwaarde die dit overleg heeft. Op de agenda van
vandaag stond onder andere de situatie in de
verpleeghuizen en de rol die de DPG'en ter
ondersteuning van Actiz willen nemen in het mogelijk
maken van met name een soepeler bezoekregime. Dit
wordt verder opgepakt, waarbij vanuit GGD
GHOR Nederland het aanspreekpunt is. Uiteraard ging
het ook over Bron- en Contactonderzoek (BCO). Er wordt
hard gewerkt aan het in de steigers zetten van het traject
dat nodig is om tot een robuuste aanpak te komen van
de verwachte toename van BCO met het geleidelijk
afschalen van de maatregelen. Een belangrijke eerste
stap wordt ondersteund door Mc Kinsey en bestaat uit het
maken van een prognosemodel BCO. De minister
ontvangt graag begin volgende week een eerste beeld
dat met name inzicht geeft in de mate waarin
opschaling moet plaatsvinden en de mogelijkheden van
de GGD'en om dit te organiseren. ,

, heeft aangegeven
hier haar best voor te gaan doen, gegeven de korte
tijdsspanne, om tot de gevraagde indicaties te komen.
Testbeleid en PBM zijn eveneens besproken.

Update LOT-C GHOR: webinar maatschappelijke
gevolgen coronacrisis
Donderdag 30 april, van 16.00 tot 17.00 uur organiseert
de sectie Samenleving en Veerkracht een webinar over
de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en
de rol van de veiligheidsregio's. In de webinar worden
inzichten uit de praktijk en wetenschap aan elkaar
gekoppeld. Drie experts delen hun ervaringen en
inzichten. Eén daarvan is

.
Daarnaast schuiven twee deskundigen vanuit de
Veiligheidsregio Groningen en gemeente Rotterdam
aan. Meld je nu aan door te mailen naar .

Update testfaciliteiten COVID-19
Verzoek aan DPG 'en: versnelde implementatie Coron/T
De komende weken zal het aantal COVID-19 testen dat
bij de GGD'en moet worden afgenomen aanzienlijk
toenemen, vanwege de uitbreiding van doelgroepen
die bij de GGD terecht kunnen voor een test. Het logistiek
coördinatieteam LCDK is,
bezig met het opstellen van een model voor de inzet van

de in Nederland beschikbare laboratoriumcapaciteit. Dit
plan zal later deze week beschikbaar komen.
Het is nu al duidelijk, dat de benodigde testcapaciteit
alleen gerealiseerd kan worden als alle GGD'en en
MML's zijn aangesloten op CoronlT. Daarom is met de

, afgesproken
CoronlT nu versneld bij alle GGD'en te implementeren.
Uitgangspunt is, dat alle GGD'en uiterlijk_ vrijdag 8 mei_zijn
aangesloten. Morgen, woensdag 29 april, neemt het
implementatieteam contact op met de GGD'en om
hierover afspraken te maken. We verzoeken u, als DPG,
bij te dragen aan een implementatie zonder
belemmeringen.

Labkostenvergoeding
VWS heeft aangegeven dat de labkosten van COVID-19
testen bij zorgpersoneel die door de eigen zorginstelling
(dus buiten de GGD om) zijn uitgevoerd, ook via het OGZ
budget kan worden vergoed. VWS en RIVM geven deze
week uitsluitsel over hoe dit wordt ingeregeld.

Coulant omgaan met tes/aanvragen van huishoudelijke
hulp (in kader van WMO}
Voor huishoudelijke hulp, in het kader van de WMO,
gelden de testrichtlijnen voor thuiszorg. Voor nu willen we
u verzoeken om coulant om te gaan met testaanvragen
van deze doelgroep.

Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende
hand
Brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ
Jeugd, beroepsverenigingen AJN Jeugdartsen
Nederland en V&VN jeugd en innovatie- en
kenniscentrum NCJ geven een sterk signaal af aan het
onderwijs: het onderwijs kan rekenen op full support door
de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het (gedeeltelijk)
heropenen van de scholen en kinderdagverblijven.
Samen staan we sterk voor alle kinderen en ouders die
ons juist nu het hardst nodig hebben. Dat is de strekking
van de brief die vandaag aan minister Slob van
Onderwijs gestuurd is. Het volledige persbericht leest u
hier.

Campagne over mentale gezondheid tijdens de
coronacrisis van start
Vandaag is de overheidscampagne gericht op mentale
klachten tijdens de coronacrisis van start gegaan. Met de
boodschap: 'Somber of gespannen door het
coronavirus? Praat erover' wordt aandacht gevraagd
voor de psychische gevolgen van de corona-uitbraak.
Op de radio en op sociale media worden praktische tips
gegeven en worden mensen opgeroepen om erover te
praten of hulp te zoeken als dat nodig is. staatssecretaris
Paul Blokhuis (VWS) wil met de campagne eraan
bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed
mogelijk doorkomen. Lees hier meer over de campagne.

sees#g pg
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Ter inspiratie
Veel GGD'en zijn bezig met het coronavirus en dal
betekent dat er ook 'producten' worden ontwikkeld die
hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter
informa1ie en inspiratie:
• GGD regio Utrecht heeft in de periode 3- 13april

2020 een regionaal online onderzoek gehouden. Dil
onderzoek is ingevuld door 5.895 inwoners en de
resulta1en zijn weergegeven in een factshee1.

• GGD Hollands Noorden hield in dezelfde periode
een enquête over de beleving van de coronacrisis in
de regio. 4.084 inwoners dienden een vragenlijs1 in.
De resul1a1en staan in een factsheet.

• GGD IJsselland heeft samen met Isola en de
Veiligheidsregio een filmpje gemaakt om de VVT
sector een har1 onder de riem te steken.

Uit de media
Vandaag en afgelopen weekend was er wederom
aandach1 voor ons werk in de media. Bijgaand een
kleine selectie van GGD'en in de media:
• Op maandag 27 april zond Een Vandaag een

reportage uit over de relatie tussen slechte
luchtkwaliteit door intensieve veehouderij en
infectieziekten als Q-koorts, varkenspest en het
nieuwe coronavirus (vanaf 10.07 minuten).

• Amsterdam UMC en enkele GGD'en doen
onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus
in verpleeghuizen. Parool

nggy
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Update 30 april 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de
Tweede Kamer, voorstel aanpak prognose coronacentra capaciteit, GGZ cohortafdelingen in
kaart gebracht, verslag perspectiefbijeenkomst 30 april, update LOT-C en ter inspiratie.

Actualiteiten
• Positief geteste personen: 39.316 (+514)
• Ziekenhuisopnames: 10.769 (+84)
• Overleden personen: 4.795 (+84)

Vandaag zijn er 84 patiënten gemeld die in het
ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Er zijn 84 personen
als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet
allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis
opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden
later gemeld. Daarom worden de gegevens van
voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn
er 39.316 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan
het RIVM.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld
dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe
meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen
patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn.
Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden
patiënten.

COVID-19 en zorgmedewerkers
Vanaf vandaag meldt het RIVM ook ziekenhuisopnames
en sterfgevallen van zorgmedewerkers in verband met
COVID-19. Tot en met 30 april 10.00 uur zijn 13.884
zorgmedewerkers in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar
met COVID-19 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers
binnen en buiten het ziekenhuis. Van hen zijn 458 gemeld
als opgenomen in het ziekenhuis (3%). Van negen
zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden.
Details en meer informatie

>> meer lezen op de RIVM site
» epidemiologische situatie COVID-19 30 april 2020
» ontwikkeling COVID- 19 in grafieken

ggdghor,nl

>> overzicht yan databronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Technische briefing
Vanochtend vond de door de SGP aangevraagde
technische briefing over testen en PBM plaats. Het
plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus vindt plaats op 6 mei 2020. Daar zal deze
technische briefing waarschijnlijk verder worden
besproken.

Hier treft u de gegeven presentaties van de experts aan:
• Presentatie

• Presentatie

• Presentatie (Landelijk Consortium
Hulpmiddelen)

In de bijlage treft u het verslag van de technische
briefing aan.

Regering
• Wijzigingen in de reguliere programma's van

neonatale screening en vaccinatie
• Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen.

Kamervragen
• Een toename van geweld door verwarde personen
• Veilig werken in tijden van corona

Overige
• Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over
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'Zorg voor kwetsbare mensen' (Kamerstuk 25295-249)
met vragen uit de Kamer over testen en PBM

• NVAB: Groepsmelding mogelijk voor COVID-19
beroepsziekte
NVAB: CoronlT: automatisering COVID-19 testketen

Voorstel aanpak prognose Coronacentra capaciteit
Hieronder leest u het bericht van
voor alle DPG'en over het voorstel benodigde capaciteit
buiten het ziekenhuis voor COVID-zorg op langere
termijn. Let op: zij vraagt hierbij om uw input (zie
onderstreepte gedeelte) voor morgen, l mei, 17.00 uur. U
kunt deze input aan haar mailen.

Beste collega's
Vanmorgen hebben jullie vio de email ontvangen
met de aanpak voor voorstel von de benodigde
capaciteit voor bedden buiten het ziekenhuis voor
COVID-zorg op de langere termijn, naar aanleiding von
de vraag von Hugo de Jonge. Ik heb zojuist met
de voortgang von deze opdracht besproken en er is
vandaag al veel informatie opgehaald. Fijn!

Morgen heb ik met hen een vervolgoverleg. We willen de
kengetallen /landelijk) gepaard loten goon von een
goede begeleidende notitie die o.o. inzicht geeft in het
belong von regionale aanpak moor ook in de
vraagstukken die wij ois DPG 'en voor de komende twee
jaar zien rond de coronocentro. We willen daarmee
proberen te sturen op een meer duurzame inrichting ipv
od hoc oplossing.

Mijn vraag aan jullie is om ons input mee te geven voor
die notitie:

Welke hgngyaten_hebben_jullie nodig om komende ]
o twee ioor invulling te kunnen geven aan de opdracht
voor het creëren von extra capaciteit voor COVID-zorg
buiten het ziekenhuis?

Graag morgen voor 17.00 uur jullie eventuele reactie op
deze vraag.

GGZcohortafdelingen in kaart gebracht
GGZ Nederland heeft gevraagd het actuele overzicht
van GGZ cohortafdelingen/ units of coronacentra voor
coronapotiënten onder de aandacht te brengen. Veel
GGZ-aanbieders hebben de schaal van zowel de ROAZ
als de Veiligheidsregio. Het overzicht is bedoeld om de
regio's een hulpmiddel te geven voor het inzicht in de
GGZ cohort afdelingen. Aanvullingen van dit overzicht
vinden vooral vanuit de regio's plaats. Hier wordt immers
ook afgestemd over wie welke zorg levert in de regio en
welke zorg wellicht in naastliggende regio's (dus
bovenregionaal) gevonden moet worden. In mei vindt
waarschijnlijk een update plaats. Voor meer informatie
kunt u terecht bij van

Verslag perspectief bijeenkomst 30 april
Op 30 april was er weer een van de driewekelijkse
perspectief bijeenkomsten. Dit is een initiatief van

, waarbij enkele vertegenwoordigers van de
vier kolommen, van de ministeries van VWS en J&V, en
de grote steden worden uitgenodigd. Ze informeren
elkaar en brainstormen over ontwikkelingen in de
coronacrisis. Vanuit onze geleding worden

uitgenodigd. Voor vandaag was aan
gevraagd inzicht te geven in hoe wij vanuit onze GGD en
GHOR in de crisisaanpak staan. De presentatie werd
goed ontvangen.
Daarnaast werd gesproken

g kunnen ingaan. Er was breed
overeenstemming over een aantal zaken. De behoefte
om de stap te maken van maatregelensturing naar de
1,5 meter samenleving met meer lokale/regionale
afwegingsruimte was groot. iedereen realiseert zich dat
bij transitie hoort dat er andere belangenafweging komt,
en een paradigmawisseling. Transmissie moet
geaccepteerd worden zolang de zorg het kan dragen.
Differentiëren naar omstandigheden, naar sectoren, naar
doelgroepen zal de komende tijd verder besproken
moeten worden. Er werd nu veel aandacht gevraagd
voor het vergroten van de publieke ruimte en de
mogelijkheden voor 19-23 jarigen. Een van de grootste
bottlenecks blijft het openbaar vervoer als de
samenleving weer verder open gaat.

Update LOT-C GHOR
De sectie Scenario's, plannen en handelingsprotocol van
het LOT-C gaat de komende 2 weken opnieuw een
scenario voor o.a. de zorg uitwerken. Samen met GGD
GHOR Nederland zorgen we ervoor dat
vertegenwoordigers van diverse zorg partijen input
kunnen leveren voor de scenario's.

Ter inspiratie
Veel GGD'en zijn bezig met het coronavirus en dat
betekent dat er ook 'producten' worden ontwikkeld die
hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter
informatie en inspiratie.

• We zien dat meerdere GGD'en flyers en film
beschikbaar hebben over corona en Ramadan. Zo
ontwikkelde GGD NOG een flyer met tips voor
Ramadan en Corona in het Arabisch, Farsi, Turks en
Tiqrinya en GGD Amsterdam bracht filmpjes uit over
Corona en Ramadan, in Turks, Berbers en
Marokkaans Arabisch.

Overigens zijn er ook andere organisaties dan GGD'en
die informatie verspreiden over het coronovirus. Wij
kiezen ervoor deze informatie niet te verspreiden en ons
te houden bij de online /dus meest actuele) en
geverifieerde informatie von de officiële
informatiekanalen von RIVM en Rijksoverheid.
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Update 1 mei 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de
Tweede Kamer, start stuurgroep Opschaling Bron- en Contactonderzoek, herinrichting
monsterstroom per-testen, situatie rapportage VWS, update LOT-C, update PSH-GOR, uit de
media en ter inspiratie.

Actualiteiten
• Positief geteste personen: 39.791 (+475)
• Ziekenhuisopnames: 10.854 (+85)
• Overleden personen: 4.893 (+98)

Vandaag zijn er 85 patiënten gemeld die in het
ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Er zijn 98 personen
als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet
allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis
opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden
later gemeld. Daarom worden de gegevens van
voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn
er 39.791 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan
het RIVM.

RIVM: Sterfte daalt verder
De totale sterfte in Nederland was in de week van 16
april tot en met 22 april 2020 sterk verhoogd. In totaal zijn
4.036 sterfgevallen gemeld. Gewoonlijk verwachten we
in deze tijd van het jaar tussen de 2.631 en 2.936
sterfgevallen. Er zijn er nu dus tussen 1.100 en 1.405 meer
dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer 1,6 keer
hoger dan de meldingen die het RIVM krijgt van
bevestigde COVID-19 patiënten die zijn overleden. De
sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-7 4
jaar en 7 5 jaar en ouder.

>> meer lezen op de RIVM site
» epidemiologische situatie COVID-19 30 april 2020
» ontwikkeling CQyID-1gin grafieken
>> overzicht ygn_datgbronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

ggdghor.nl

Uit de Tweede Kamer
Technische briefing
De volgende technische briefing update coronavirus is
donderdag 7 mei 2020, 09.30- 12.00 uur en wordt
gevolgd door een plenair debat.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft de brief wijzigingen
in de reguliere programma's van neonatale screening en
vaccinatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Overig
Uit een peiling van V&VN blijkt dat de helft van alle
verpleegkundigen en verzorgenden een tekort aan
beschermende middelen ervaart.

50PLUS meldt dat er meer getest moet worden op
corona.

VIG meldt dat de eerste proefpersonen die meedoen
aan het klinisch onderzoek van Pfizer en BioNTech naar
een potentieel mRNA-vaccin tegen het coronavirus,
geïnjecteerd zijn met een dosis van het kandidaat
vaccin BNTl 62. Dat maakten beide bedrijven donderdag
bekend.

Start stuurgroep Opschaling Bron- en contactonderzoek
Het OMT adviseerde op 6 april ji. dat maatregelen
gecontroleerd en geleidelijk versoepeld of opgeheven
kunnen worden op het moment dat voldaan wordt aan
een set van voorwaarden, waaronder dat er voldoende
testcapaciteit is voor een systematisch testbeleid én
voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en
contactopsporing (BCO) beschikbaar zijn. Het OMT heeft
op 20 april geadviseerd hiertoe een werkgroep op te
richten.



•
In dat kader wordt hard gewerkt aan het opzetten van
het traject dat nodig is om tot een robuuste aanpak te
komen von de verwachte toename van BCO met het
geleidelijk afschalen van de maatregelen.

is hiervoor de stuurgroep
Opschaling BCO gestart. Onder deze stuurgroep gaan
twee werkgroepen aan de slag om
l) te komen tot een opschalingsplan voor het BCO en
2) het inventariseren von digitaliseringsmogelijkheden
von het werk von de GGD in het BCO.
Voor dit laatste wordt onder andere gebruik gemaakt
van de programma's van eisen die recent voor de
digitale oplossingen in het BCO zijn opgeleverd.
Daarnaast is er binnen GGD GHOR Nederland een
programma gestart om met alle GGD'en en IZB teams
het proces 17B 3.0 te doorlopen, waarbinnen de acties uit
de werkgroepen een plek moeten krijgen.

Opscholingsplan BCO
De stuurgroep maakt gebruik von het aanbod van het
ministerie van VWS om adviesbureau McKinsey een rol te
geven bij het opstellen von een opscholingsplan voor het
BCO bij GGD'en. De minister heeft gevraagd om
volgend week (6 mei) een eerste beeld op te leveren dat
inzicht geeft in de mote waarin opschaling moet
plaatsvinden en de mogelijkheden van de GGD'en om
dit te organiseren. Het opschalingsplan wordt gebaseerd
op een prognose van het aantal te verwachten
contactonderzoeken, ingegeven door een breder
testbeleid.

In het opschalingsplan, wat over twee weken gereed
moet zijn, is aandacht voor:

• Het basisniveau voor de uitvoer von het BCO
gegeven de prognoses die door RIVM gemaakt
worden;
Oplossingen voor opschaling binnen en tussen
de regio's;

• Mogelijkheden voor ondersteuning von
bijvoorbeeld een landelijke
ondersteuningsorganisatie.

Ten behoeve von het opschalingsplan ontvangen wij
graag uiterlijk os. maandag uw regionale
opscholingsplannen. Deze kunt u sturen aan

De stuurgroep is deze week voor het eerst
samengekomen en heeft een start gemaakt met
bovenstaande opdracht. zal u, via
deze update, op de hoogte houden von de voortgang
van deze stuurgroep.

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Herinrichting monsterstroom COVID-19 PCR testen
In verband met de verwachte toename van monsters
voor COVID-19 PCR testen door de aanstaande
verruiming van het testbeleid, heeft de LCT eerder deze
week voorgesteld om de labstroom van de GGD
testfaciliteiten naar de laboratoria opnieuw in te richten.

Op dit moment is de LCDK bezig om samen met de
pandemielabs en GGD GHOR Nederland te verkennen in
welk tempo de labstromen toekomst-proof ingericht
kunnen worden. Om snel te kunnen schakelen op het
moment dat er aan de zijde van de lobs helderheid
ontstaat, is ons voorstel om de GGD'en in het volgende
tempo aan te haken op CoronlT en in de slipstream
daarvan de bijbehorende lobs:
Week 19: Twente, Zuid-Holland Zuid, Gelderland

Zuid, Utrecht, Brabant zuidoost,
Flevoland, IJsselland, Amsterdam.
Gooi- en Vechtstreek, Gelderland
Midden, Hollands Midden, Zaanstreek
Waterland, Rotterdam, West-Brabant,
Zeeland, Hart voor Brabant.
Friesland, Drenthe, Noord- en Oost
Gelderland, Hooglanden, Zuid-Limburg,
Hollands Noorden, Kennemerland,
Limburg Noord.

De maakt de
noodzakelijke afspraken met de lobs. We verwachten
dat in de loop van volgende week duidelijk wordt hoe
de herinrichting vorm gaat krijgen. Om de betrokken
GGD'en niet te belasten met dit gesprek met hun eigen
labs vragen we om tot begin volgende week
de gelegenheid te geven om dit af te stemmen.

Week 21:

Week 20:

v,cae 1#g
. '
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Situatie rapportage VWS
Via deze link vindt u de laatste situatierapportage van
VWS. Deze heeft uw Veiligheidsregio ook ontvangen en u
kunt deze gebruiken om uw Veiligheidsregio verder te
adviseren over wat er speelt in uw regio.

Update LOT-C GHOR
Vandaag bracht ook LOT-C weer haar update uit. Met
daarin aandacht voor scenarioplanning en
ontwikkelingen binnen de sectie Gezondheid en Zorg, en
Samenleving en Veerkracht. De volledige update leest u
hier.

PSH - GOR
Vandaag is de zevende nieuwsbrief PSH-GOR verstuurd.

Ter inspiratie
Veel GGD'en zijn bezig met het coronavirus en dat
betekent dat er ook 'producten' worden ontwikkeld die
hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter
informatie en inspiratie.

• GGD NOG maakte een filmpje voor het onderwijs,
kinderdagverblijven en BSO's om hen te
ondersteunen nu ze weer open gaan en stuurt ze
maandag 4 mei een brief waarin de veiligheid van
leerkrachten, leerlingen en ouders centraal staat.

Overigens zijn er ook andere organisaties dan GGD'en
die informatie verspreiden over het coronovirus. Wij
kiezen ervoor deze informatie niet te verspreiden en ons
te houden bij de online /dus meest actuele) en
geverifieerde informatie von de officiële
informatiekanalen von RIVM en Rijksoverheid.

Uit de media
Gisteren was er wederom aandacht voor ons werk in de
media. Bijgaand een kleine selectie van GGD'en in de
media:

• In het AD een interview met

/6 I) spreekt in hoar vrije tijd somenklittende mensen
aan: 'Boos worden doe ik niet'

Weekend
In het weekend verschijnt er geen DPG-mail. Maandag
ontvangt u deze weer. Mocht er in de tussentijd iets
gebeuren dat het noodzakelijk maakt dat er een
tussentijdse update is, dan zorgen we daar voor.

Natuurlijk zijn we in het weekend wel stand-by via de bij u
bekende contactpersonen van de directie van GGD
GHOR Nederland. Een fijn weekend gewenst.

%Ms9ny rs
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Update 6 mei 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de
Tweede Kamer, planning ketenaansluiting CoronlT, verzoek over woordvoering,
handelingsperspectief PSH, resultaten onderzoek RIVM en GGD'en, Militaire Steunverlening in
het Openbaar Belang, advies RvS, uit de media.

Actualiteiten
Positief geteste personen: 41.319 ( +232)
Ziekenhuisopnames: l 1.153 ( +27)

• Overleden personen: 5.204 (+36)

Tot nu toe zijn er 41.319 bevestigde COVID-19 patiënten
gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat
de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19
patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in
Nederland hoger dan de aantallen hier genoemd.
>> meer lezen op de RIVM site
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» epidemiologische situatie per 6 mei
>> overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Donderdag 7 mei 2020 is er weer een technische briefing
van 09.30- 12.00 uur door Jaap van Dissel van het RIVM.
Gevolgd door een plenair debat om 14:00. Later
vanavond verwachten wij de Kamerbrief van de minister.

Kamervragen
• Antwoord op vragen over het niet naleven van

coronovoorschriften
• Coronabesmettingen bij medewerkers van

slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

Von de Rijksoverheid
Meer bescherming zorgmedewerkers buiten
ziekenhuis

• Reader internetconsultatie corona-maatregelen
• Deelname aan technische briefings over Covid-19
• Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 22

april 2020, over corona-opp

ggdghor.nl

Overig
Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19,
bijlage bij de Let-richtlijn COVID-19 I 6 mei 2020

• FNV wil dat ministerie van LNV ingrijpt bij de NVWA
• Advies inspectie: coronatesten alleen via arts
• Het Europees Parlement heeft een persbericht

gepubliceerd over COVID-19 opsporingsapps: het
verzekeren van data privacy en data bescherming.
In het bericht stelt het Parlement dat de Europese
Commissie een gezamenlijke aanpak heeft
aanbevolen waarbij lidstaten samen werken aan de
zogenaamde contract-tracing apps waarbij de
locaties van het virus zichtbaar worden. Het
Parlement benadrukt dat alle apps in lijn moeten zijn
met de Europese richtlijnen en regels omtrent data
privacy en dataprotectie zoals de AVG en de
ePrivacy Richtlijn. Op 7 mei 2020 zullen leden van de
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en
binnenlandse zaken ideeën uitwisselen met de
European Data Protection Supervisor en de
European Data Protection Board over hef gebruik
van de contact opsporingsapps.

Persconferentie
Om 19.00 uur was er een persconferentie van premier
Rutte en minister De Jonge. Hierin was expliciet aandacht
voor de benodigde capaciteit voor het uitgebreide
testbeleid en het bron- en contactonderzoek.
Er werd een routekaart geschetst voor de komende
maanden en er werden versoepelingen aangekondigd.
• Overzicht maatregelen n.a.v. persconferentie
• Factsheet versoepelen maatregelen corona
• Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen

(bericht hierover van Actiz en van de ANBO)



Planning ketenaansluiting CoronlT
Al enige tijd is duidelijk, dat het aantal te testen personen
in de komende periode sterk zal toenemen. Zodra dat
het geval is, kan het zo zijn dat de laboratoria waarmee
GGD'en regulier samenwerken onvoldoende capaciteit
hebben om alle monsters te verwerken. In die gevallen
moeten monsterstromen worden omgeleid naar andere
laboratoria, bijvoorbeeld pandemielaboratoria (Sanquin,
twee veterinaire labs en de labs van de bevolkings
onderzoeken). Het gebruik van Coron IT is voorwaarde
om monsterstromen eenvoudig aan een ander lab te
kunnen aanbieden.
Om voorbereid te zijn op deze situatie zijn GGD'en
eerder gevraagd om ervoor te zorgen, dat zij waar nodig
op 8 mei gereed zijn om CoronlT in gebruik te nemen.
Alle GGD'en hebben aan dat verzoek gehoor gegeven.

Aansluit planning
De afgelopen periode is het LCDK in overleg met alle
betrokken labs een schema opgesteld om CoronlT ook
definitief in gebruik te nemen. Dat is een majeure
operatie die we binnen drie weken met elkaar (GGD'en
en labs samen) gereed moeten hebben om de enorme
toestroom van de testvraag die per l juni (en mogelijk al
eerder) het hoofd te kunnen bieden.

Een eerste contour van die planning was zichtbaar in
onder andere de DPG-update vanaf gelopen vrijdag,
waar de globale indeling van GGD'en over de weken
werd vermeld. Op basis van deze uitgangspunten is die
planning nu afgerond. Dat leidt tot dit aansluitschema
voor GGD'en.

De Coron IT contactpersonen van uw GGD hebben
nadere informatie ontvangen over wat er precies gaat
gebeuren op de livedatum, over de aansluitingsplanning
van de bedrijfsartsen en waar men terecht kan met
vragen.

Verzoek over woordvoering n.a.v. artikel NOS
Gisteren publiceerde de NOS een artikel met de
boodschap dat GGD'en niet klaar zouden zijn voor bron
en contactonderzoek. Dat heeft behoorlijk wat reuring
opgeleverd en wij hebben hier afstand van genomen
door een met u afgestemd bericht op onze website te
zetten met de boodschap dat GGD'en klaar zijn voor
uitbreiding testen en bron- en contactonderzoek. Ook de
minister heeft dat gisteren bevestigd aan de NOS.

We hebben vanuit het bureau een goed, collegiaal en
frequent contact met de communicatiecollega's van ele
GGD'en. Samen werken we aan een goed,
genuanceerd en eenduidig beeld van de GGD'en in de
landelijke media.

Bij deze het dringende verzoek om, wanneer de
landelijke media contact met u of uw GGD opneemt, uw
communicatieadviseur en/of een van de
communicatieadviseurs van GGD GHOR Nederland

hiervan op de hoogte te stellen. Zij kunnen dan weer met
ons afstemmen. Samen kunnen we er dan voor zorgen
dat we de berichtgeving naar buiten eenduidig laten
zijn. U kunt onze communicatieafdeling bereiken via
communicatie@ggdghor.nl of via het perspiketnummer
06- 8377 59 07.

Handelingsperspectief PSH-inzet Voor DPG'en
Dit handelingsperspectief is bedoeld ter ondersteuning
van de DPG 'en bij de inzet van PSH tijdens COVID-19. Het
document schetst de PSH-uitdaging. gaat in op de
verantwoordelijkheid en rol van de DPG (inclusief een
samenvatting van taken) en voorziet in een overzicht van
lopende processen, initiatieven en producten. Gemaakt
in opdracht van

. Opgesteld door het landelijk
coördinatieteam PSH GOR, bestaande uit: RIVM/CGM,
Nivel, Arq Psychotrauma Expert Groep en GGD GHOR
Nederland.

Resultaten onderzoek corona RIVM en GGD'en
Morgen komen de resultaten uit een grootschalig
onderzoek van de RIVM-gedragsunit en GGD-en onder
90.000 mensen. In het onderzoek is gekeken naar de
mate waarin mensen de maatregelen kunnen naleven
en de effecten ervan op welzijn en leefstijl. Uw
communicatieadviseurs beschikken onder embargo over
nadere informatie en de contactgegevens van de
betrokken woordvoerder bij het RIVM, zodat zij
voorbereid zijn op eventuele vragen van de media.

MSOB, Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang
De bestrijding van de effecten van COVID-19 zorgt voor
een verhoogde vraag naar inzet in de gehele medische
keten en daardoor voor een toename van de vraag
naar (medische) steun van defensie. Hierdoor ontstaat er
krapte en schaarste en zullen keuzes gemaakt moeten
worden ten aanzien van welke bijstand op welk moment
en voor welke periode toegekend kan worden aan de
aanvragers.
Op 23 maart is door de minister van VWS een generieke
aanvraag MSOB ingediend, die vervolgens is toegekend
door Defensie. In deze MSOB is opgenomen dat
Defensie, VWS en LOCC nadere afspraken maken om
uitvoer te kunnen geven aan de verschillende
aanvragen voor steunverlening. VWS heeft

gemandateerd om beslissingen over prioritering te
nemen. Afgelopen maandag is een eerste prioriteit
bekend gemaakt aan de 11 DPG'en van de 11 ROAZ
zen.

In de afgelopen twee maanden is door ongeveer 300
defensiemedewerkers steun verleend in voornamelijk
ziekenhuizen. Defensie heeft trauma opgeleid personeel
dat het best past bij ziekenhuizen. Inzet in andere
sectoren wordt wel gedaan maar is lastiger. Defensie
overlegt met aanvragers over het gevraagde en wat zij
wel en niet kunnen bieden. Dit is een goed geregeld
proces. De komende weken loopt de steunverlening nog
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door, maar ook bij defensie wordt nagedacht over het
weer opstarten von het reguliere werk.

Advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
De RvS publiceerde op 3 mei hun advies (Somen)leven is
meer don overleven. Zij adviseert in het advies om in de
fase die aanbreekt meer ruimte te bieden voor
maatwerk, waarbij kwaliteit van leven en het
verminderen van ongelijke sociale en gezondheidsrisico's
centraal staat. "De 'anderhalvemetersamenleving' als
uniforme oplossing past door niet bij", aldus de RVS. Het
advies leest u hier.

Uit de media
Vandaag was er wederom aandacht voor ons werk in
de media. Bijgaand een kleine selectie van GGD'en in
de medio:

op de rodio bij BNR.
Deze hod u nog von ons tegoed: In het
Reformatorisch Dagblad en Trouw en RTL Nieuws
aandacht voor

die de Tweede Komer informeerden over
de beschikbaarheid von coronotesten.
En zoals hiervoor al genoemd: de NOS publiceerde
over de opschaling van de GGD'en.

- nen sea
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Update 13 mei 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de
Tweede Kamer, overleg tussen Hugo de Jonge en DPG'en van dinsdag 12 mei, update
testfaciliteiten COVID-19 en in de media.

Actualiteiten
• Positief geteste personen: 43.211 ( +227)
• Ziekenhuisopnames: 11.430 (+52)
• Overleden personen: 5.562 (+52)
>> meer lezen op de RIVM site

Beleving coronacrisis
In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland
zich meer zorgen gaan maken over hun eigen
gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de
informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop
van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de
informatie van het RIVM en de maatregelen van de
Rijksoverheid is groot (80-85%). Dat blijkt uit de laatste
tussenresultaten (week 20 april) van het
vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut
voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM.
Lees hier verder voor de nieuwste resultaten.

» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> epidemiologische situatie per 13 mei
>> overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

Uit de Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft bekend gemaakt vanaf
volgende week vaker te zullen debatteren.

Kamervragen / antwoorden
• Vrggen over de berichten 'Verpleeghuizen

wilden al vroeg testen maar werden
geweigerd', 'Protocol voor contactonderzoek
kent twee grote zwakke plekken' en 'Inval
minister Van Rijn kijkt terug: 'Bidden dat wat we
doen, goed is. De Tweede Kamerleden Klaver,
Ellemeet en Renkema (allen GL) vragen hoeveel
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mensen noodzakelijk zijn om het klassieke
arbeidsintensieve bron- en contactonderzoek
komende tijd uit te voeren. De Kamerleden
vragen waarop deze prognose is gebaseerd en
wat de huidige capaciteit van de GGD is
hiervoor. Ook vragen zij of minister De Jonge
(VWS) ervan op de hoogte is dat het Johns
Hopkins Center for Health Security ervan uitgaat
dal in de Verenigde Staten 100.000
contactonderzoekers nodig zijn.

Overig
• Verenso meldt dat het testen van medewerkers

in verpleeghuizen laagdrempeliger is geworden.
De voorwaarde dat er 24 uur klachten aanwezig
moeten zijn is komen te vervallen. Ook de
criteria voor hel hervatten van het werk na een
positieve test zijn aangepast.

Overleg met Hugo de Jonge en DPG'en van dinsdag 12
mei
Op dinsdag 12 mei vond wederom het wekelijks overleg
plaats tussen de delegatie van DPG 'en en minister de
Jonge. De gesprekspunten van dil overleg waren de
wekelijkse monitor, de ontwikkelingen van de
zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen, de pilot
bezoekregeling VVT en natuurlijk de voortgang van de
opschalingstrajecten van testen en het BCO.

Monitor
Er werd met tevredenheid gesproken over de wijze
waarop de monitor zich ontwikkelt. Er komt steeds meer
informatie beschikbaar.



Pilot bezoekregeling VVT
De eerste ervaringen met de pilot bezoekregeling VVT
zijn positief. Men wil graag meewerken. De minister is blij
met de eerste ervaringen Vanuit de DPG'en wordt
aangegeven dat men graag hulp krijgt in de
communicatie over de bezoekregeling. Het gaat hierbij
onder meer om het verhaal van de ethische dilemma's
meer handen en voeten te geven. De minister
ondersteunt het belang van een gezamenlijk verhaal,
maar ook het belang om te laten zien welke resultaten er
behaald worden. vraagt verder nog
aandacht voor een goede afstemming van de beoogde
planning.

Testen
De voorbereidingen voor het massaal testen lopen goed.
Eind mei zullen alle laboratoria aangesloten zijn op
CoronlT. memoreert nog het bijzondere
karakter van de testen. Het is noch zorg noch
bevolkingsonderzoek. Dal vraagt bijzondere aandacht
voor zowel de instroom van testaanvragen als de
verwerking van de uitslagen.

BCO
geeft aan dal het BCO

opschalingsplan aan het einde van de week klaar zal
zijn. Na bespreking in de DPG-raad van donderdag 14
mei zal het vrijdag aan VWS aangeboden worden. De
minister geeft aan dat hij zeer tevreden is met de
voortgang van de trajecten en spreekt zijn waardering
uit voor de inzet. Hij benadrukt ook het belang van de
opschalen van het testen en het BCO in het proces naar
"back to normal". Verder vraagt de minister de GGD'en
na te denken in hoeverre vrijwilligers bij deze opschaling
ingezet kunnen worden. De minister vraagt ook
aandacht voor die mensen die geen of nauwelijks
toegang hebben tot digitale tools, De minister biedt aan
om gezamenlijk op te trekken in de communicatie rond
de opschaling. Het belang van goede communicatie
wordt door iedereen onderschreven ook al om de
mismatch tussen de beleving op de werkvloer en de
berichtgeving aan de Tweede Kamer te corrigeren.

Volgende overleg
Het volgende overleg tussen de DPG en minister De
Jonge staat nu gepland voor maandag 18 mei aan het
eind van de middag.

Update testfaciliteiten COVID-19
Zoals al aangekondigd in de DPG-update van gisteren
( dinsdag 12 mei) hebben alle DPG 'en vanavond het
opschalingsplan voor testen ontvangen van GGD GHOR
Nederland voor de DPG vergadering van 14 mei. Dit plan
is aangepast met input van de contactpersonen
infectieziektebestrijding. Het plan is parallel aan en in
afstemming met het opschalingsplan bron- en
contactonderzoek gemaakt.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom aandacht voor
ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie van
GGD'en in de media:
• beantwoordde vorige week live

vragen op facebook, meldde het AD.
• meldde in de Stentor: GGD

IJsselland schaalt op van 15 naar 90 medewerkers en
kan zo volop gaan testen op corona.

• meldde in Dagblad van het Noorden
'GGD Groningen ziet nog weinig schoolpersoneel
voor coronatest'

• te lezen in het Noordhollands
Dagblad (achter inlog): Dagje mee met de kleinste
GGD.

• vertelt in de Limburger dat de GGD
wetenschappelijk onderzoek doet naar
coronabrandhaard Kessel.

• meldt aan RTV Noord: 'We kunnen
honderden coronatests per dag gemakkelijk aan.'

a0 ";

ggdghor.nl
I
II

NEDERLAND



gg
IOI

NEDERLAND

•coronavrus

Update 5 juni 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, cijfers
landelijk afsprakennummer, uit de Tweede Kamer, proefversie coronadashboard gereed,
aangepaste tweedaagse 25 en 26 juni, Situatie Rapportage VWS 5 juni en in de media.

Actualiteiten
Positief geteste personen: 47 .152 (+210)
Ziekenhuisopnames: 11.782 (+ l l)
Overleden personen: 6.005 ( +15)

» meer lezen op de RIVM site
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» epidemiologische situatie 5 juni
>> overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan
het coronavirus en COVID-19

Cijfers landelijke afsprakennummer coronatest
Vanochtend ontving u ons nieuwsbericht over het aantal
gemaakte afspraken en het aantal afgenomen tests. Wij
hebben dit ook als nieuwsbericht geplaatst.

Aantal gemaakte afspraken: 40.202 (+11.144)
Aantal Coronatests dat is afgenomen: 26.924 (+9.536)

Uit de Tweede Kamer
Op 4 juni ji. vond in de Tweede Kamer een plenair debat
plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Hier leest u enkele passages uit dat debat.
Tijdens het debat hebben de Tweede Kamerleden
Veldman (VVD) en Van den Berg (CDA) een motie
ingediend, waarin de regering wordt verzocht in overleg
met de GGD, RIVM en laboratoria te komen tot een
streefnorm van maximaal 48 uur om de doorlooptijden te
versnellen in het proces van testen en de start van het
bron- en contactonderzoek, en de Kamer hierover
binnen een maand te informeren. De minister laat het
oordeel hierover aan de Tweede Kamer, die naar
verwachting op dinsdag 9 juni over de motie zal
stemmen.
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Kamervragen I antwoorden:
• Vragen van het Tweede Kamerlid De Groot

(D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over het bericht 'Experts:
Megaslachterij Vion zou gesloten moeten
worden'

• Vragen van het Tweede Kamerlid Van den Berg
(CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over
onduidelijkheid rond de voorraad aan
mondkapjes.

• Vragen van de Tweede Kamerleden Paternotte,
Diertens (beiden D66) en Bruins (ChristenUnie)
aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en van Infrastructuur en Waterstaat
over veiligheidsmaatregelen voor
vliegtuigpassagiers en -personeel, met
betrekking tot de hoeverre overdracht van
SARS-CoV-2 in vliegtuigen.

De volgende schriftelijke vragen zijn beantwoord:
• Beantwoording vragen Bergkamp en Diertens

(beiden D66), Kerstens (PvdA) en Sazias (50PLUS)
over testen in verpleeghuizen. De minister geeft
een overzicht van de tijdlijn van aanpassing van
de richtlijn van het RIVM omtrent testen. Daaruit
blijkt dat het in maart nog geen beleid was om
zorgpersoneel van verpleeghuizen te testen en
dat dit pas vanaf 6 april mogelijk was, vanwege
de testcapaciteit. Hij herkent zich niet in het
beeld dat er geen landelijk beeld was van de
testcapaciteit. Daarnaast stelt de minister dat er
transmissie onderzoek plaatsvindt om na te
gaan hoe besmetting in verpleeghuizen
plaatsvindt. Hij schrijft dat in algemene zin niet te
stellen valt dat vroeg testen ook leidt tot minder
besmetting. Vanwege de gesloten setting,



langdurig verblijf en intensief contact tussen
bewoners is volgens de minister kans op
besmetting in verpleeghuizen hoger.

• Beantwoording vragen Moorlag (PvdA),
Ouwehand (PvdD), Brome! (GL) en Futselaar
(SP) over nertsen met corona.

• Beantwoording vragen Ouwehand (PvdD)
Bromet (GL) en Futselaar (SP) over de gevaren
van de coronabesmettingen bij
nertsenfokkerijen.

• Beantwoording vragen Ouwehand, Wassenberg
en Van Esch (allen PvdD) over zoönotische
infectieziekten.

• Beantwoording vragen Ouwehand (PvdD) over
coronabesmettingen bij medewerkers van
slachthuizen en vleesverwerkingsbedrijven.

• Beantwoording vragen Bergkamp (D66) over de
reportage 'Stille ramp in verpleeghuis: 'de
ouderen gaan hier één-voor-één dood".

Overig:
• Minister De Jonge /VWS) en minister Schouten

[LNV] hebben het OMT-Z (Outbreak
Management Team Zoönose) advies over de
transmissie van SARS-CoV-2 van nertsen en de
potentiële gevolgen voor de volksgezondheid
van 3 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

• staatssecretaris Blokhuis /VWS) heeft de brief
Informatie over de opstart van de reguliere zorg
in de ggz en een aantal andere belangrijke
zaken betreffende de ggz naar de Tweede
Kamer gestuurd.

• De SP vindt dat de situatie in verpleeghuizen van
de afgelopen maanden spoedig geëvalueerd
moet worden om beter voorbereid te zijn voor
de eventuele komst van een tweede golf.
De Sociaal-Economische Raad /SERI heeft de
Algemene handreiking COVID-19 gepubliceerd.
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB
Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben
samen een handreiking opgesteld voor
bedrijven en werknemers om verspreiding van
het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.
Volgens de Arbowet moet iedere werkgever
een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E)
opstellen. Daarin wordt beschreven wat de
belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico's
van het werk zijn. De nieuwe handreiking
besteedt aandacht aan maatregelen tegen het
coronavirus in de Rl&E.

• De FNV heeft gereageerd op de richtlijn
persoonlijke beschermingsmiddelen voor elke
zorg professional.

• V&VN reageert op de verruiming van
bezoekregelingen in verpleeghuizen per 15 juni.

: "De
versoepeling is goed nieuws voor alle bewoners.
Het is de bedoeling dat elk verpleeghuis zelf een
plan uitwerkt voor de verruiming van de

bezoekregeling. V&VN heeft samen met Actiz,
Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso, NIP
en Zorgthuisnl een Handreiking ontwikkeld die
kan helpen per locatie de juiste afwegingen te
maken. Zijn we klaar voor bezoek? En onder
welke voorwaarden? Hebben we voldoende
testcapaciteit en beschermende middelen?"

Proefversie VWS-coronadashboard gereed
Vandaag is een eerste versie van het VWS
coronadashboard gepubliceerd. Dit dashboard brengt
verschillende gegevens over het coronavirus samen,
zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en
een schatting van het aantal besmettelijke mensen.
iedereen in Nederland kan straks in één oogopslag zien
wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het
coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens
op het dashboard wil de overheid een eventuele
tweede golf van het virus sneller en preciezer kunnen
opsporen en bestrijden. Naar verwachting zal dit
dashboard de dagelijkse communicatie van het RIVM en
de cijfers van GGD GHOR Nederland over de
testaantallen gaan vervangen. Lees meer op
rijksoverheid.ni

Situatie rapportage
Via deze link vindt u de laatste situatierapportage van
VWS. Deze heeft uw Veiligheidsregio ook ontvangen en u
kunt deze gebruiken om uw Veiligheidsregio verder te
adviseren over wat er speelt in uw regio.

Aangepaste Tweedaagse op 25 en 26 juni
Op 25 en 26 juni vindt er weer een (aangepaste)
Tweedaagse voor DPG'en plaats. Donderdagavond
wordt er gestart met een diner waarbij ruimte is voor
collegiale gesprekken. In verband met de ingestelde
maatregelen is het alleen mogelijk om te dineren als u
ook een hotelkamer heeft gereserveerd. Op
vrijdagochtend vindt er intercollegiaal overleg plaats
waarin er gesproken wordt over de laatste
ontwikkelingen rondom corona en staat ook PSH op de
agenda. Vrijdagmiddag zal de reguliere DPG-Raad
plaatsvinden. Inschrijven is mogelijk via deze link.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom aandacht voor
ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie van
GGD'en in de media:

• Het dilemma: wel of niet laten testen op
corona? RTV Drenthe

• Minister opent coronatestlocatie GGD in
Nootdorp: 'Een nog grotere faciliteit' Omroep
West

• Alkmaarse coronateststraat nu voor iedereen
met klachten: "Omdat ik zo hoesterig ben, wil ik
het weten" NH Nieuws
GGD test medewerkers fruitbedrijven op corona
Nieuwe Oogst

agrego.ay
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• GGD-contactonderzoek bij coronobesmetting
uitgebreid nu.ni
Nieuws over coronobesmettingen in slachterijen:

• Deel slachthuizen buiten beeld; GGD test niet
overol op corono BD

• Zeker 18 coronabesmettingen bij grootste
slachthuis von Nederland AD

• Openhouden slachterij Vion roept vragen op in
Boxtel BD

• Experts: 'Megaslachterij Vion zou gesloten
moeten worden' BD

• over hoor bekritiseerde
slachterijbesluit: 'Het is een aanvaardbaar risico'
BD

·egg AR
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Update 14 juli 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, bericht HPZonelite, Staatssecretaris onderzoekt kwaliteit
gastouderopvang, evaluatiecommissie Wvr, ter informatie en in de media.

Actualiteiten
Update RIVM 8 juli t/m 14 juli 2020
Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die
positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten
gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn
opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen ois overleden
gemeld. De afgelopen week is het aantal meldingen von
COVID-19 besmettingen gestegen met l 02 ten opzichte
van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID
19 besmettingen gemeld.

In het bron- en contactonderzoek van de GGD'en
worden rond de l 00 besmettingen per week
opgespoord. >> meer lezen

Resultaten teststraten
Tussen l juni en 12 juli zijn er 369.287 testen afgenomen
door de GGD'en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan
was l .0% positief.

>> meer lezen dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> meer lezen op de RIVM site
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» epidemiologische situatie 14 juni

Uit de Tweede Kamer
Minister De Jonge (VWS) heeft het wetsvoorstel Tijdelijke
wet maatregelen COVID-19 ingediend. Het doel van het
wetsvoorstel is om, ook voor de komende periode, de
maatregelen ter bestrijding het coronavirus te kunnen
treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen.
De noodverordeningen die daarvoor de basis vormden,
worden door het ministerie van VWS vanuit het oogpunt
van democratische legitimatie voor de langere termijn
als minder geschikt gezien dan een wet die is vastgesteld
door de regering en het parlement. Het is nog niet
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bekend wanneer het wetsvoorstel wordt besproken in de
Tweede Kamer.

Kamervragen I antwoorden
Beantwoording schriftelijke vragen Van den Berg (CDA)
over onduidelijkheid rond de voorraad aan mondkapjes

Overig
Nederlandse ggz meldt dat het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) met de publicatie 'Verwachte
gevolgen von corono voor de psychische gezondheid'
bevestigt wat veel mensen al aanvoelden: de
coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de
fysieke gezondheid en de economie, maar waarschijnlijk
ook een grote impact op de psychische gezondheid. Het
SCP verwijst in de publicatie ook naar het paper van de
Nederlandse ggz met de inzet voor de
verkiezingsprogramma's en de contourennota.

Bericht van over HPZonelite
Regionaal en landelijk wordt hard gewerkt aan de
benodigde landelijke opschaling voor het bron- en
contactonderzoek. Een groot aantal nieuwe
medewerkers, die op dit moment getraind worden,
moeten op een gebruiksvriendelijke manier de gegevens
uit het bron- en contactonderzoek kunnen registreren.
Een belangrijke voorwaarde om iedereen optimaal te
kunnen ondersteunen binnen de wettelijke kaders, is de
introductie van HPZonelite, zowel voor de GGD'en als
voor de landelijke partners.

GGD GHOR Nederland heeft inFact, de leverancier van
HPZoneNL, dat door bijna alle GGD'en al wordt gebruikt
voor de registratie van infectieziekten, opdracht
gegeven om HPZonelite te ontwikkelen. HPZonelite is
uiteindelijk een webapplicatie geworden met een



moderne, rustige interface, die alleen toegang biedt tot
COVID-19 casussen. Tegelijkertijd kan normaal worden
samengewerkt met gebruikers die werken in het reguliere
HPZone. HPZonelite gaat door alle GGD'en ingezet
worden ten behoeve van registratie en het bron- en
contactonderzoek van COVID-19 casussen.

lnplementatie
In de afgelopen periode heeft inFact hard gewerkt aan
HPZonelite, dat recent door een aantal HPZone
gebruikers is getest en akkoord bevonden om aan de
GGD'en ter beschikking te stellen voor implementatie en
gebruik.
Introductie van HPZonelite is onderdeel van de
aansluiting van de landelijke beo-capaciteit op de
regionale, vanuit de GGD georganiseerde, capaciteit
van GGD'en. Op korte termijn wordt gestart met een
tweetal pilot-implementaties bij GGD'en. Hiermee zijn de
GGD'en tijdig klaar voor de opschaling ten behoeve van
een eventuele tweede golf besmettingen.
Vanzelfsprekend komt HPzonelite beschikbaar voor elke
GGD, zodat ook de medewerkers die zijn aangenomen
in het kader van de opschaling, hier gebruik van kunnen
maken en niet langer over het volledige HPZone hoeven
te beschikken.

Op korte termijn zal er nadere communicatie
plaatsvinden over de wijze van implementeren bij elke
GGD. Hiervoor wordt een draaiboek gemaakt, waarbij
we van elke GGD inzet verwachten van zowel ICT als ook
de contactpersonen BCO, en de medewerkers die zijn
betrokken bij de medische supervisie.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen
met:

Met vriendelijke groet,

Staatssecretaris onderzoekt kwaliteit gastouderopvang
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 1 juli een
verzamelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de
brief benoemt zij de bijzondere omstandigheden,
veroorzaakt door corona, die nog steeds veeleisend zijn
voor iedereen die bij kinderopvang betrokken is.

Verkenning kwaliteit gastouderopvang
In de brief kondigt Van Ark ook aan te gaan verkennen
hoe de kwaliteit van de gastouderopvang en van
toezicht en handhaving beter kunnen worden geborgd.
Aanleiding hiervoor zijn onderzoeken van de Inspectie
van het Onderwijs en LKK, en de knelpuntenanalyse van
GGD GHOR Nederland, die tot stand is gekomen met de
input van veel toezichthouders gastouderopvang.
Omdat deze analyse is gebaseerd op individuele
casussen, die mogelijk herleidbaar zijn, is hij niet
openbaar.

GGD GHOR Nederland bepleit al lange tijd dat er meer
onderzoek moet komen naar de kwaliteit van de
gastouderopvang. Om zo de kwaliteit ervan verder te
kunnen verbeteren. We zijn dan ook blij dat de
staatssecretaris nu deze stap zet. De kleinschaligheid en
de flexibiliteit vormen de kracht van gastouderopvang,
maar maken het tegelijkertijd een kwetsbare vorm van
kinderopvang. lets dal toezichthouders ook in de praktijk
terugzien. Eind 2020 informeert Von Ark de Komer over
de opzet van de verkenning.

Evaluatiecommissie Wvr
Bericht namens en
Op 8 juli heeft een afvaardiging von de hoofden GHOR
samen met een gesprek
gevoerd met een afvaardiging van de
Evaluatiecommissie Wvr. Daarbij waren de
Verdiepingsnotitie "De GHOR als unieke speler in een
steeds veranderend speelveld" en de 'Position Paper
Evaluatie Wvr' het uitgangspunt en is bijgaand beeld
gebruikt om duidelijker aan te geven waar hel bij de
token von de GHOR om draait.

Het gesprek vond plaats in een open en constructieve
sfeer en we kregen een mooie kans om de GHOR-taken
toe te lichten. De commissie heeft de aanwezige GHOR
hoofden nader kunnen bevragen. Met nome het
enthousiasme waarmee de toelichting werd
gepresenteerd werd goed ontvangen.
Inhoudelijk gingen de vragen o.a. over
netwerksamenwerking in het complexe werkveld van de
GHOR, dilemma's die worden ervaren, welke rol de
GHOR speelt in de nafase incl. vraagstukken rondom
financiering van de zorg, de rol van de DPG daarbij maar
ook tijdens de respons fase, en de rol van de GHOR bij
evenementenadvisering.

Slotvragen gingen over het vormgeven van de gewenste
integraliteit (wat is daarvoor nodig in de wet?) en de
relatie tussen het werk van de evaluatiecommissie en de
lopende landelijke evaluatie over het verloop von de
COVID-19-crisis.

Bij deze tot slot nog de suggestie om de verdiepings
notitie ook te bespreken met jullie directeur
Veiligheidsregio, zodat deze ook op de hoogte is van de
inbreng bij de commissie evaluatie WVR.

Nomens onze collega hoofden GHOR,
en

Ter informatie
Vanmorgen publiceerde het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) het beleidssignolement
Maatschappelijke gevolgen corono maatregelen 
Mantelzorgers. Meer lezen: beleidsdocument en
nieuwsbericht SCP

e.gang 9g
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Het LCDK publiceerde vandaag de tweede LCDK
nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen op het
gebied van testen en testcapaciteit voor COVID-19

In de media
De afgelopen dagen was er wederom aandacht voor
ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie van
GGD'en in de media:

In BN de Stem en PZC is er aandacht voor 25 jonge
mensen in Zeeland die besmet zijn en de inzet van
de landelijke capaciteit beo

• In deze podcast van BNR komt aan
het woord over de corona-aanpak. BNR maakte er
ook een nieuwsbericht van: 'Ontbreken scenario
corona-impact was naief".

awesgmy cog
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Update 21 juli 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: actualiteiten,
uit de Tweede Kamer, filmpje oproep DPG'en aan Nederlanders om zich aan de
coronamaatregelen te blijven houden, drukte afgelopen weekend bij GGD'en en callcenter
vanwege toename testafspraken en technische storing, in de media.

Actualiteiten
Update 15 juli t/m 21 juli 2020
Afgelopen week zijn er 987 nieuwe personen gemeld die
positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna 2 keer zoveel
ois vorige week. Er zijn 19 patiënten gemeld die voor
COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).
Dot is een toename von 3 patiënten in vergelijking met
de vorige week. Er zijn 7 personen ois overleden gemeld,
l minder don in de week er voor. Deze patiënten zijn niet
allemaal in de afgelopen week positief getest, in het
ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten
worden loter gemeld. Daarom worden de gegevens von
afgelopen weken soms nog aangevuld.
>> Lees verder.

Aantal besmettingen neemt toe
Het nieuwe coronovirus verspreidt zich weer meer in
Nederland. Het aantal mensen dot besmet is met het
nieuwe coronovirus neemt toe. In de teststroten stijgt het
percentage positieve testen en het reproductiegetol
(Rt Real Time ) ligt boven de l.
>>> Lees verder.

>> wekelijkse rapportage [13 1/m21 juli]
>> dashboard coronovirus von Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht dotobronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
• Op 24 juli a.s. organiseren hel ministerie von VWS

en de IGJ een webinar over de geleerde lessen
omtrent de bezoekregeling in de
verpleeghuizen.

• Het Tweede Kamerlid Hijink (SP) heeft verzocht
om op korte termijn een Algemeen Overleg te
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organiseren over de geleerde lessen in de
verpleeghuizen. Dit verzoek is afgewezen.

• Het Tweede Kamerlid Ploumen (PvdA) stelt voor
om namens de Tweede Kamercommissie VWS
het kabinet te vragen om een brief (binnen een
week), waarin wordt ingegaan op beleid rond
inkomende vluchten uit corono-brandhaarden,
het corono dashboard, intensiteit en effectiviteit
von bron- en contactonderzoek (snelheid) en
scenario's voor lokale en regionale
maatregelen. Op 22 juli besluit de commissie of
ze met het verzoek instemt.

• Minister De Jonge heeft de Tweede Komer een
brief gestuurd over de deskundigen die hij
betrekt bij het traject 'COVID-19: Lessons
Learned'. Hij zal de betrokken deskundigen
vragen om een gerichte, schriftelijke, bijdrage
op te stellen en de Tweede Komer voor l
september verder informeren.

Kamervragen / antwoorden:
Beantwoording vragen Hijink (SP) over het
bericht 'De jaknikkers von Hugo'
Schriftelijke vragen Kwint en Hijink (beiden SP)
over de Zuid-Koreaanse studie naar de
overdraagbaarheid van COVID-19 door
kinderen
Schriftelijke vragen Hijink en Marijnissen (beiden
SP) over de ouderenzorg von het RIVM die tot
onveiligheid in de ouderenzorg leidden

• Beantwoording vragen Dijkstra (D66) over het
Draaiboek triage op voor IC-opname ten tijde
von fose 3 in de COVID-19 pandemie



• Beantwoording vragen Kerstens (PvdA) over het
bericht 'Zorgpersoneel op de Veluwe neemt
ontslag uit angst voor corona'

• Beantwoording Kerstens (PvdA) over het bericht
150 doden door corona in gehandicaptenzorg:
'Deze groep wordt vergeten"

• Beantwoording vragen Veldman (VVD) over het
bericht 'Minister legt lek infectieradar bij
ontwikkelaar, bedrijf reageert verbaasd'

• Beantwoording vragen Buitenweg en Ellemeet
(beiden GL) over het datalek bij de infectieradar
website

• Beantwoording vragen Wilders en Agema
(beiden PVV) over het bericht Verenso over
voorkomen nieuwe lockdown verpleeghuizen

• Beantwoording vragen Hijink en Marijnissen
(beiden SP) over verspreiding coronavirus in
verpleeghuizen

• Beantwoording vragen Hijink en Marijnissen
(beiden SP) over de gevolgen van het
coronavirus op bewoners en medewerkers van
verpleeghuizen

• Beantwoording vragen Hijink en Marijnissen
(beiden SP) over de situatie in de
verpleeghuizen

• Beantwoording vragen Hijink (SP) over het
bericht 'ZN weigert coronaschade ziekenhuizen
volledig te compenseren'

• Beantwoording vragen De Groot (D66) over Het
bericht Experts: "Megaslachterij Vion zou
gesloten moeten worden"

Overig:
• ActiZ deelt uitkomsten van het onderzoek van

EMMA naar ervaringen en geleerde lessen om
besmettingen te voorkomen dan wel te
bestrijden.

Filmpje oproep DPG'en aan Nederlanders om zich aan
de coronamaatregelen te blijven houden
De communicatieafdeling van GGD GHOR Nederland
deelt morgenmiddag op social media een kort filmpje
waarin verschillende DPG 'en een oproep doen aan de
inwoners van Nederland om zich te houden aan de
coronamaatregelen en zich te laten testen bij (milde)
klachten die passen bij het coronavirus. Dit gezien de
actualiteit van een toename van coronabesmettingen.

communicatieadviseur benaderen. Hij of zij vertelt u dan
de details en de tekst die u inspreekt.

Drukte afgelopen weekend bij GGD'en en callcenter
vanwege toename testafspraken en technische storing
Afgelopen weekend hebben verschillende GGD'en meer
drukte ervaren dan gewoonlijk. Deze drukte werd onder
andere veroorzaakt door de sterke toename van het
aantal geplande afspraken en de vele vragen van
burgers die binnenkwamen. Ook werden er een aantal
technische uitdagingen ervaren. Dit betrof een online
storing bij de labs waardoor lab uitslagen niet
doorkwamen bij CoronlT. Daarnaast werden de lab
uitslagen op zondag niet doorgestuurd van Coron IT naar
het callcenter. Beide issues zijn direct gesignaleerd en zo
snel mogelijk opgelost. Het callcenter heeft alle zeilen
bijgezet om de ontstane achterstand weg te werken,
echter kon de extra drukte bij de GGD'en niet geheel
voorkomen worden.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom aandacht voor
ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie:

• Vrees voor nieuwe coronagolf door lakse
bevolking: 'heel zorgwekkend', Brgbgnts
Dagblad

• Vrees voor honderden besmettingen na
uitbraak in café Hillegom, NOS

• 'GGD'en en ziekenhuizen Brabant bezorgd om
lakse houding Nederland' RTL Nieuws

• GGD: Besmettingsgevaar groeit, interview met
BNR

• GGD: 45 Schipholpassagiers bleken thuis
besmet, maar anderen niet aangestoken, NOS
GGD-arts: ik verwacht dat dit nog een jaar zo
duurt .Ll

• Nederland wil nu opeens wel een coronatesi;
op sommige locaties loopt de wachttijd op tot
twee dagen, De Volkskrant

Verzoek tot bijdrage
De communicatieafdeling heeft vandaag de hulp
ingeroepen van de GGD-communicatieadviseurs om,
samen met u, een filmpje te maken. GGD GHOR
Nederland voegt deze bijdragen samen tot één filmpje,
dat uiteraard ook weer door de GGD'en gedeeld kan
worden.
Inmiddels zijn er al meerdere filmpjes binnengekomen,
waarvoor dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn
geweest om het filmpje op te nemen? Dan kan dit nog
tot morgenochtend l 0.00 uur. U kunt hiervoor uw

gag u
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Update 18 augustus 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: actualiteiten,
uit de Tweede Kamer, verslag Veiligheidsberaad, update LOT-C en in de media.

Actualiteiten
Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld
die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen
minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er
zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor
COVID-19in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).
Dat zijn er 12 meer dan vorige week.

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als
overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor. Ook
het aantal ziekenhuisopnames is gestegen.
>> Zie het nieuwsbericht Ruim 4.000 nieuwe
besmettingen, meer ziekenhuisopnames.

In de afgelopen week hebben ruim l 02.000 mensen
laten testen in de GGD teststraten, 3.500 mensen meer
dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen
op landelijk niveau is deze week 3,5% is ongeveer gelijk
gebleven. Het reproductiegetal ligt net als vorige week
boven de l.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Op 19 augustus wordt de Tweede Kamer weer bij elkaar
geroepen voor een mogelijk debat. Het Tweede
Kamerlid Klaver (GL) verzoekt om 13.00 uur tijdens de
Regeling van Werkzaamheden om een debat te houden
met de minister-president over de waardering van
zorgmedewerkers. Indien er een meerderheid is voor het
houden van een debat, vangt het debat gelijk daarna
aan. Het is mogelijk dat er ook wordt verzocht om te
spreken over de GGD tijdens dit debat, vooral gelet op
de andere verzoeken die zijn gedaan in e
mailprocedures in de Tweede Kamercommissie VWS (zie
hieronder).

Minister De Jonge (VWS) heeft op 17 augustus een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van
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de Coronamelder. De minister schrijft dat op 17 augustus
2020 het vervolg van de praktijktest gestart. Deze
praktijktest zal lopen tot de landelijke introductie van
CoronaMelder. In vijf GGD-regio's wordt de werking van
de opp in de praktijk van de GGD getest. De GGD'en
kunnen zo ervaring op doen met het implementeren van
het nieuwe werkproces. Zo wordt de werkwijze getest en
kunnen verbeterpunten worden aandragen
voorafgaand aan landelijke introductie. In die zin is de
praktijktest ook een "publieke beta". Er kunnen nog
zaken aan het licht komen die tot aanpassing van
bijvoorbeeld werkprocessen of de opp zelf kunnen
leiden.

Daarnaast heeft de minister op 17 augustus ook een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd over de aankoop van
vaccins. De minister schrijft dat de Europese
Commissie op 13 augustus 2020 verkennende gesprekken
heeft afgerond met farmaceut Janssen Pharmaceutical
NV over de levering van een mogelijk coronavaccin.
Naar verwachting zullen deze contracten de komende
weken tot stand komen.

Minister Slob (BVOM) heeft op 17 augustus een brief aan
de Tweede Kamer gestuurd over de inrichting van het

.
Het team bestaat uit

.
Het ambitieplan is dat uiterlijk l oktober elke school weet
waar de school aan toe is. Er moet dus ook voor die tijd
met de GGD contact zijn opgenomen als de gebouwen
niet aan de eisen voldoen.

Op17 augustus publiceerde de Tweede
Kamercommissie VWS de besluitenlijst van de e
mailprocedure over het voorstel van Renkema (GL) om
het kabinet te verzoeken om een brief over Ionen in de
zorgsector. Het voorstel heeft voldoende steun gekregen
en daarnaast werd de mogelijkheid geboden om tot
21.00 op 17 augustus ji. nog aanvullende vragen te
stellen.



Op 14 augustus publiceerde de Tweede
Kamercommissie VWS de besluitenlijst von de e
moilprocedure over het verzoek von het Tweede
Kamerlid Ploumen (PvdA) om een reactie op het bericht
"VWS miste alarmerende informatie in memo von de
GGD". Het verzoek heeft voldoende steun gekregen. Dit
betekent dot de minister namens de commissie zal
worden verzocht een reactie te geven op de
berichtgeving. Ploumen hod ook verzocht om de brief op
14 augustus al te ontvangen inclusief de betreffende
memo en evt. andere relevante memo's, aangezien de
minister inmiddels in de medio een reactie heeft
gegeven. Dit verzoek is doorgeleid naar het ministerie
von VWS.

Kamervragen / antwoorden:
• Schriftelijke vragen Von Gerven (SP) over de

verdubbeling von de prijzen voor persoonlijke
beschermingsmiddelen door het Landelijk
Consortium Hulpmiddelen (LCH)

• Schriftelijke vragen Von Hoga (Von Haga) en
Baudet (FvD) over hydroxychloroquine

• Schriftelijke vragen Van Hoga (Von Hago) inzake
de polymerase chain reaction-test (PCR-test)

• Schriftelijke vragen Moorlag (PvdA over met
corona besmette nertsen

• Schriftelijke vragen Kerstens (PvdA I over het
bericht 'Zorgmedewerkers willen voorrang bij
coronotests nu wachttijden oplopen'

• Schriftelijke vragen Hijink en Kwint (beiden SP)
over ventilatiesystemen in schoolgebouwen

Overig:
• AP: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt

de privacy rond corona-app CoronaMelder nog
onvoldoende gewaarborgd. AP vindt dot de
minister afspraken moet maken met Google en
Apple over de software die zij leveren voor de
inzet von de opp, dot er een wet moet komen
om de inzet van de opp goed te regelen en dat
duidelijk moet worden dat de servers die de opp
gebruikt ook veilig zijn. De AP adviseert het
kabinet de opp pas in te zetten als de adviezen
zijn opgevolgd.

• Wob-verzoek: Minister De Jonge (VWS) heeft het
besluit op een verzoek om openbaarmaking
van nota's en memo's over het coronavirus
gepubliceerd. Het verzoek betreft
openbaarmaking van nota's en memo's gericht
aan de minister voor Medische Zorg en Sport
over het coronavirus, in de periode 20
december 2019 tot en met 12 maart 2020. De
minister heeft besloten de gevraagde informatie
gedeeltelijk openbaar te maken. In de
openbaar gemaakte informatie wordt de GGD
twee keer genoemd.

Verslag Veiligheidsberaad
Op 17 augustus vond een vergadering von het
Veiligheidsberaad plaats. maakt hiervan een
(intern) verslag.

Update LOT-C
LOT-C stuurt de leden van het Samenwerkingsplatform
Arbeidsmigranten en COVID-19- waar ook onder
andere DPG deel van uitmaakt - een

communicatiebericht over de samenwerking binnen de
overheid in de aanpak ter voorkoming van de
verspreiding van het COVID-19 virus onder de doelgroep
Arbeidsmigranten, voor intern gebruik om verschillende
betrokkenen departementen/diensten en niveaus te
informeren.

In de media
De afgelopen dogen was er wederom ontzettend veel
aandacht voor ons werk in de media. Bijgaand een
kleine selectie met landelijk nieuws en berichten uit
diverse regio's:

• von roept op: 'Zet
CoronaMelder nu op je telefoon' De
Gelderlander

• Ponelonderzoek: inwoners vinden thuiswerken
en drukte vermijden steeds lastiger GGD
Zaanstreek-Waterland
GGD: corono-cluster Dokkum stabiliseert zich LC
Van gestrande reiziger naar coronapotiënten:
Deventer alarmcentrale ondersteunt bij gebrek
aan vakantiegangers de GGD De Stentor

• Primeur in Nederland: coronatesi aan
keukentafel kwetsbare ouderen BD

Minister Hugo de Jonge nom gister een kijkje bij de
coronateststraat von GGD Kennemerland op Schiphol:
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Update 21 augustus 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: uit de Tweede
Kamer, Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS), druk op de testketen, stand
van zaken app CoronaMelder, verzoek NOS, LOT-C, nieuwe link e-learning CoronaMelder,
bericht namens Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19, procotol
voorkomen van en handelen bij coronavirusbesmetting in de COA-opvang is geactualiseerd,
actualiteiten en in de media.

Uit de Tweede Kamer
Minister De Jonge (VWS) heeft op 18 augustus naar
aanleiding von de persconferentie een brief gestuurd
aan de Tweede Komer over de adviezen von het OMT
en de maatregelen met betrekking tot COVID-19. De
minister schrijft dot het kabinet de noodzaak onderschrijft
die het OMT schetst om het BCO te versnellen en de
deelname daaraan te bevorderen. Alle inspanningen zijn
daarop gericht. Het OMT bepleit de noodzaak von de
quarantaine in het advies. Het kabinet ziet dot mensen
soms toch no een test aan het werk goon en toch
samenkomen met onderen terwijl ze in quarantaine
zouden moeten zitten. Als uiterste maatregel en stok
achter de deur, wordt onderzocht of in die gevallen
quarantaine verplichten kon worden. Over de
quarantaineplicht zal de minister de Tweede Komer rond
l september 2020 nader informeren.

Minister De Jonge heeft op 19 augustus ook een brief
naar de Tweede Komer gestuurd met zijn reactie op het
verzoek von de Tweede Kamercommissie op het bericht
·VWS miste alarmerende informatie in memo van GGD".
Minister De Jonge stelt dot hij zich er onvoldoende von
vergewist hebben of opschaling adequaat verliep voor
de situatie zoals die zich heeft voltrokken. Het signaal uit
het onderhands verkregen, interne memo hod volgens
de minister opgepakt moeten worden. Don hadden ze
gezamenlijk kunnen kijken naar oplossingen.

Minister De Jonge heeft op 20 augustus de Tweede
Komer een brief gestuurd inzake de Tijdelijke wet
notificotieopplicotie covid-19. De minister schrijft dot op
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21 augustus 2020 de ministerraad het wetsvoorstel
Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 behandelt. De
minister schrijft zijn best te doen om het wetsvoorstel no
de behandeling per ommegoonde aan de Tweede
Komer te doen toekomen. De minister doet in de brief
het verzoek aan de Tweede Komer, gezien de urgentie
en het doel om l september 2020 'CoronoMelder'
landelijk te introduceren, om het wetsvoorstel met de
grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. De
voorkeur von de minister goot uit naar komende week.

Het Tweede Kamerlid Von den Berg (CDA) heeft middels
een e-mailprocedure de leden von de Tweede
Kamercommissie VWS verzocht om de Tijdelijke wet
notificatieapplicatie covid-19 spoedig te behandelen. Zij
doet het volgende voorstel, schriftelijke inbreng verslag
op 24 augustus tot 18.00, uiterlijk 26 augustus 15.00 de
ontvangst von de antwoorden, op 27 augustus om 10.00
een technische briefing gevolgd door de plenaire
wetsbehondeling inclusief stemmingen. De Tweede
Kamerleden hebben tot 21 augustus 17.00 om te
reageren op het verzoek.

Het ministerie von VWS meldt dot dot ,
, zijn werkzaamheden in

september afrondt. heeft
het kabinet geholpen in de coronocrisis. Zo heeft hij
eraan bijgedragen dot er genoeg testen beschikbaar zijn
om sinds eind mei iedereen in Nederland met klachten te
loten testen.



Tot slot heeft er op 19 augustus een debat
plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de
waardering van zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers
moeten structureel meer verdienen, vindt de voltallige
oppositie. Maar zo'n generieke maatregel is volgens het
kabinet te ingrijpend. Aansluitend aan het debat heeft
de Kamer ook gestemd over een aantal moties om de
zorgsalarissen te verhogen, die allen verworpen zijn.

Kamervragen / antwoorden:
• Schriftelijke vragen Paternotte en Diertens

(beiden D66) over de berichten
'Coronateststraat Schiphol voorlopig maar
beperkt open voor hoog risicopassagiers' en
'Mandatory coronavirus testing at airports in
Germany off to smooth start'

• Schriftelijke vragen Moorlag (PvdA) over met
corona besmette nertsen

• Schriftelijke vragen Van Gerven en Hijink (beiden
SP) over test- en ventilatiebeleid bij corona

• Schriftelijke vragen Von Esch en Van Raan
(beiden PvdD) over het actief ontmoedigen van
onnodige reizen naar risicogebieden

• Beantwoording schriftelijke vragen Asscher
(PvdA) over terugkerende vluchten met
besmette reizigers

• Beantwoording schriftelijke vragen Paternotte en
Diertens (beiden D66) over het stijgend aantal
besmettingen met COVID-19 i.r.t. terugkerende
vluchten

• Beantwoording schriftelijke vragen Kröger (GL)
over het bericht 'Op 38 vluchten op Schiphol
passagiers met corona'

• Uitstel beantwoording vragen Veldman (VVD)
en Diertens (D66) over het bericht 'RIVM-site
lnfectieradar pas na zomer weer operationeel'

Overig
IGJ: Toezicht op de sector verpleging en verzorging ten
tijde van COVID-19. De IGJ schrijft dat zij richtinggevend,
stimulerend toezicht houden op zorgaanbieders, en
tegelijk ingrijpen als er sprake is van een situatie waarbij
de kwaliteit en continuïteit van de zorg of veiligheid van
cliënten onder de maat is. De inspectie beoordeelt en
behandelt met spoed de corona-gerelateerde
meldingen waar mogelijk risico's zijn op zorgtekorten en
de kwaliteit en veiligheid niet (meer) geborgd is.
Daarnaast meldt het ministerie van VWS op 20 augustus
dat er afspraken zijn gemaakt over vierde coronavaccin
voor Europa in een persbericht. De Europese Commissie
heeft op 20 augustus verkennende gesprekken afgerond
met de Duitse farmaceut CureVac over de levering van
een mogelijk coronavaccin. Als de ontwikkeling van het
betreffende vaccin goed verloopt, hebben de lidstaten
van de Europese Unie de mogelijkheid om 225 miljoen
vaccins van CureVac te kopen.
50PLUS: 'Applaus is mooi, meer waardering is beter'. Het
Tweede Kamerlid Van Brenk (50PLUS) heeft het kabinet

opgeroepen te voorkomen dat zorgmedewerkers
gedesillusioneerd de handdoek in de ring gooien.
D66: Het dilemma rond de salarissen in de zorg. D66
schrijft te zijn voor meer waardering en salaris voor
zorgmedewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen,
maar wil uitleggen waarom de partij tegen
de motie stemt om de salarissen in de zorg te verhogen.
Dit om twee redenen. Ten eerste wil D66 dat het kabinet
in gesprek gaat met sociale partners om te zien waar
knelpunten zitten om vooral verplegenden en
verzorgenden een beter salaris te kunnen bieden. Ten
tweede wil D66 zorgvuldig met overheidsfinanciën
omgaan, omdat de verhoging van de salarissen veel zou
kosten.

Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS)
Minister Slob heeft in zijn brief van 7 augustus '20 aan de
Tweede Kamer de inrichting van een landelijk
coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS)
aangekondigd. GGD GHOR Nederland zal deel
uitmaken van het LCVS. Vooruitlopend op de

. Het LCVS bestaat
verder uit vertegenwoordigers van de sectorraden en de
VNG. Doel van het LCVS de scholen met informatie te
ondersteunen om zo er voor te zorgen dat de ventilatie
op scholen, als beperkende maatregel voor het
verspreiden van het coronavirus, op orde is. Het
uitgangspunt is hierbij te voldoen aan de eisen van het
bouwbesluit. Daarnaast stimuleert het LCVS lokale
samenwerking en oplossingen. In het geval dat de
ventilatie niet aan de eisen voldoet, schrijft de minister,
moet er contact opgenomen worden met de lokale
GGD. Zij kan dan adviseren welke maatregelen er
genomen moeten worden. Om er voor te zorgen dat alle
GGD'en op een zelfde manier de scholen kunnen
adviseren, wordt er een landelijk advies opgesteld over
hoe deze rol op te pakken, in samenwerking met de
deskundigen uit de GGD werkgroep Binnenmilieu. Dit
landelijk advies zal vooral procesinformatie bevatten en
aansluiten aan hetgeen reeds in algemene zin wordt
geadviseerd rond het binnenmilieu op scholen. Voor een
beoordeling van de technische installaties, zullen de
scholen naar hun installateurs verwezen worden. Wel zal
het advies een checklist bevatten. Vanuit

zal het opstellen van het
landelijk advies begeleiden.

Druk op de testketen
Het aantal aanvragen voor een coronatest loopt de
afgelopen dagen snel op. Bijgevoegde figuur geeft aan
hoeveel testen de afgelopen weken zijn aangevraagd
via het landelijke coronatest afsprakennummer en via de
coronatest website en tot hoeveel testafnames dat heeft
geleid. De afgelopen dagen breken we dagelijks records
in aantallen testen. Enkele GGD-testlocaties waren tegen
de middag al voor het hele weekend volgeboekt.

veeg es9pg

ggdghor.nl
a]
II

NEDERLAND



Aantal aangemaakte afspraken per dag, per kanaal
en het aantal monsterafnames per dag

Die druk op de testketen leidt ertoe dat de laboratoria
tegen hun duurzame capaciteit zitten, en in sommige
gevallen daar overheen gaan. Meestal kunnen en zullen
de laboratoria intern opschalen en de aangeboden
monsters alsnog analyseren, maar dat kunnen ze niet
gedurende langere tijd volhouden zonder hun personeel
te overbelasten.

Die flexibele inzet houdt overigens op als de
voorraadkast van reagentia en andere benodigdheden
leeg raakt. Enkele laboratoria hebben het LCDK om die
reden al gevraagd om monsterstromen om te leiden. Tot
nu toe lukt dat dankzij eenieders' bereidheid om te
schakelen en op te schalen.

Om die reden zijn het ministerie van VWS, het LCDK, onze
) en GGD GHOR

Nederland druk bezig om de testvraag en de
monsterafname- en analysecapaciteit beter op elkaar
aan te laten sluiten. We hebben indicaties dat de
analysecapaciteit snel uitgebreid kan worden en
overwegen om via publiekscommunicatie duidelijker te
sturen op wie naar onze testlocaties komt. Met deze
korte-termijn maatregelen willen we de komende weken
doorkomen.

Daarnaast worden voor de (middel-)lange termijn meer
laboratoria aangesloten als structurele oplossing. De
verhoogde testvraag gaat ook van de GGD'en iets
vragen met betrekking tot het tempo van opschaling
van de monsterafname-capaciteit. We houden scherp in
de gaten waar eventuele knelpunten ontstaan.

Stand van zaken opp CoronaMelder
De opp CoronaMelder is sinds maandag 17 augustus
beschikbaar in de appwinkels voor Android en iOS. De
opp wordt door 5 GGD'en ondersteund: Drenthe,
Twente, IJselland, Noord- en Oost-Gelderland en
Gelderland-Zuid. Op donderdag 20 augustus was de opp
al 800.000 keer gedownload. De overige 20 GGD'en zijn
gevraagd om alvast de opp te implementeren en zich
voor te bereiden op de landelijke uitrol. Hierbij kunnen zij
ondersteuning krijgen vanuit VWS.

Spoedwet
Voor de landelijke uitrol van CoronaMelder is VWS bezig
met een spoedwet. De wet moet voor de "benodigde

wettelijke grondslag" zorgen om de opp te kunnen
gebruiken. Eerder had de Autoriteit Persoonsgegevens
aangegeven dat er voor de inzet van CoronaMelder een
aparte wet moet komen.
VWS houdt er vooralsnog aan vast om de opp
CoronaMelder vanaf l september landelijk in te voeren.
Op 26 augustus vindt er een Kamerdebat plaats waar de
opp ook onderwerp van gesprek en besluitvorming is.

Uitvoeringstoets
In de Kamerbrief van VWS van 17 augustus is een
uitvoeringstoets aangekondigd om de gevolgen van de
CoronaMelder opp voor de GGD in kaart te brengen. De
resultaten van deze uitvoeringstoets worden benut bij de
landelijke invoering van de opp per l september. De
uitvoeringstoets wordt uitgevoerd door adviesbureau
Berenschot.

Nieuwe link e-learning CoronaMelder
vorige week hebben wij de link naar de e-learning
CoronaMelder gedeeld. VWS heeft deze e-learning in
samenwerking met NSPOH ontwikkeld. De link naar de e
learning in de vorige nieuwsbrief werkte helaas niet bij
iedereen naar behoren. In deze versie is dat wel het
geval.
Klik hier voor de e-learning en log in met het
gastaccount. U heeft geen gebruikersnaam nodig.
Wachtwoord: vkWR#csBBsXt

Webinor
Als vervolg op het webinar van l O juli 2020, organiseert
het Ministerie van VWS opnieuw een webinar
CoronaMelder voor bron- en contactonderzoek
op vrijdag 28 augustus tussen 14.30 en 15.45 uur. Het
programma is vooral gericht op de opp in het werk van
beo en er volgt een update van de tussentijdse
resultaten van de pilot. Sprekers zijn onder andere

en

Dit webinar is niet specifiek bedoeld voor DPG'en, maar
u bent natuurlijk van harte welkom. Klik hier om in te
schrijven voor dit webinar. Twee dagen voor aanvang
ontvangt de link naar het webinar per mail.

Verzoek NOS
Alle GGD'en hebben deze brief ontvangen van de NOS
met daarin de vraag of alle GGD'en dagelijks NOS
nieuws willen voorzien van cijfers over
coronabesmettingen in de VVT-sector. Hierover is
gesproken met de DPG'en en er is besloten om hier niet
aan mee te werken. Hiervoor hebben we de volgende
reden:

De GGD'en leveren dagelijks informatie aan aan het
RIVM en aan het ministerie van VWS met betrekking tot
het coronavirus. Deze cijfers worden op
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ en hier op de
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website van het RIVM gepubliceerd en waar mogelijk
dagelijks bijgewerkt. De beschikbare informatie over de
VYT-sector is daar ook te vinden. Wij beperken ons tot het
leveren van informatie aan deze beide partijen.

Vandaag hebben alle communicatieadviseurs van de
GGD'en een tekst gekregen die ze kunnen gebruiken in
het antwoord aan de NOS.

Bericht namens Samenwerkingsplatform
Arbeidsmigranten en COVID-19
Lees hier een communicatiebericht over de
samenwerking binnen de overheid in de aanpak ter
voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus
onder de doelgroep Arbeidsmigranten, voor intern
gebruik om verschillende betrokkenen
departementen/diensten en niveaus te informeren.

LOT-C
Hier leest u het Omgevingsbeeld Gezondheid en zorg
van de periode 13 augustus 12.00 uur t/m 20 augustus
12.00 uur.

Protocol voorkomen van en handelen bij
coronavirusbesmetting in de COA-opvang is
geactualiseerd
Het protocol 'Het voorkomen van en handelen bij
coronavirusbesmetting bij bewoners op een COA
opvanglocatie' is geactualiseerd. Dit protocol kwam tot
stand in afstemming met het RIVM. enkele GGD'en, het
COA en GZA. De nieuwe maatregelen, zoals de
verkorting van de quarantaineperiode, zijn hierin ook
opgenomen.

GZA/Praktijklijn kan vanaf eind augustus testafspraken
maken via Coron/T
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
inregelen van de mogelijkheid dat ook GZA/Praktijklijn
afspraken kan maken in Coron IT voor het testen van
asielzoekers. Deze afspraak is in overleg met enkele
GGD'en, GZA en GGD GHOR Nederland tot stand
gekomen. Op deze manier kan de toegankelijkheid van
de teststraten voor asielzoekers worden vergroot en het
risico op verspreiding verminderd. Oplossingen rondom
lokale vervoersproblemen naar de teststraat worden
gezocht.

Actualiteiten
Sinds 1 juli meldt het RIVM niet langer dagelijks de
toename van het aantal positief geteste COVID-19
patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en
aantal overleden COVID-19 patiënten. De meest actuele
informatie is te vinden op het dashboard coronavirus van
Rijksoverheid. Elke dinsdag publiceert het RIVM een
uitgebreide rapportage over het nieuwe coronavirus in
Nederland.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid

» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

In de media
De afgelopen dagen was er wederom ontzettend veel
aandacht voor ons werk in de media. Bijgaand een
kleine selectie met landelijk nieuws en berichten uit
diverse regio's:

• GGD schakelt in Overijssel scholen en grote
bedrijven in om corona-opp snel te verspreiden
De Stentor

• Steeds meer corona, maar de ziekenhuizen zijn
nog vrij leeg: 5 vragen aan

Leidsch Dagblad
• Kijk hier terug: GGD-arts beantwoordt vragen

over coronavirus RTV Drenthe
Zorgelijke trend: onjuiste gegevens verstrekken
bij bron- en contactonderzoek Alphens

wilde helpen bij bron- en
contactonderzoek van GGD maar werd
afgewezen: 'Terwijl opschalen juist nu belangrijk
is' Een Vandaag
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Update 11 september 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: uit de Tweede
Kamer, gevolgen nieuw testbeleid op pilot CoronaMelder, LCDK-nieuwsbrief, SCP-publicaties:
sociale staat en welbevinden tijdens corona, actualiteiten en in de media.

Uit de Tweede Kamer
Volgende week staat in het teken van Prinsjesdag en de
Algemene Politieke Beschouwingen. Op dinsdag 15
september zal Koning Willem-Alexander de Troonrede
voordragen in de Grote Kerk (rond 13.20), waarna om
15.00 minister Hoekstra (FIN) de Miljoenennota en de
Rijksbegroting 2021 zal aanbieden aan de Tweede
Kamer. Op woensdag 16 en donderdag 17 september
vinden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats
waarbij minister-president Rutte in debat gaat met de
fractievoorzitters van alle politieke partijen.

De Tweede Kamercommissie VWS heeft op 1 1 september
2020 door middel van een e-mailprocedure besloten om
minister De Jonge (VWS) te verzoeken om met spoed
een kabinetsbrief aan de Tweede Kamer te sturen over
de berichtgeving over het gebrek aan plekken bij de
GGD'en voor coronatesten. Het verzoek is overgebracht
aan minister De Jonge.

Op 8 september 2020 vond in de Eerste Kamer de
commissievergadering VWS en J&V plaats waar
gesproken is over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie
covid-19. De commissies stellen voor het voorbereidend
onderzoek te houden op 15 september 2020, middels
een e-mailprocedure. De commissies bespreken op 22
september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande
dat de memorie van antwoord de Eerste Kamer uiterlijk
vrijdag 18 september 2020 bereikt.

Op l O september 2020 vond in de Tweede Kamer
het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet
onderwijs) plaats met minister Slob (BVOM). Het AO vond
plaats op 3 september 2020. Het debat ging voornamelijk
over het corona beleid in het onderwijs. Onderwerpen die
worden behandeld zijn het testen van leerlingen en
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docenten op het coronavirus, de effecten van het
lerarentekort ten tijde van corona, de geschatte
effecten van mogelijke lesuitval, het per school
registreren van coronabesmettingen en het aanbieden
van onderwijs aan kinderen die momenteel niet naar
school kunnen. Er wordt op 17 september a.s. gestemd
over de ingediende moties.

Het debat over coronaverspreiding in relatie tot het
internationaal personenverkeer heeft niet
plaatsgevonden op 1 O september ji. Naar verwachting
zal het nu plaatsvinden in de week van 22-24 september.
Vooralsnog is alleen minister Van Nieuwenhuizen (l&W) bij
dit debat aanwezig.

Kamervragen/ antwoorden:
• Schriftelijke vragen Lac in (SP) et al. over de

openstelling van de coronateststraat op
Schiphol voor werknemers

• Schriftelijke vragen Kerstens (PvdA) over het
bericht dat de opschaling van ic's bij een
nieuwe coronagolf in gevaar is

• Schriftelijke vragen Lacin (SP) et al. over reizigers
die vanuit Nederland met het vliegtuig naar
gebieden vertrekken waarvoor een oranje
reisadvies geldt.

• Schriftelijke vragen Hijink (SP) over het bericht 'Is
de voorraad aan mondkapjes voldoende om
een volgende besmettingspiek door te komen?'

• Schriftelijke vragen Van Dijk (PvdA) over een
verbod op blootstellen jongeren aan corona
Schriftelijke vragen Kerstens (PvdA) over het
bericht dat de opschaling van ic's bij een
nieuwe coronagolf in gevaar is



• Schriftelijke vragen Ellemeet (GL) over het
bericht 'Onrust over geheime
vaccinonderhandelingen'

• Schriftelijke vragen Hijink en Van Gerven (beiden
SP) over het bericht 'Testlabs kunnen wél meer
aan. maar deze concurrentiestrijd zit in de weg'

• Schriftelijke vragen Hijink (SP) over het bericht
'Gehandicaptenzorg in gevaar door tekort aan
testcapaciteit'

• Beantwoording vragen Van Esch en Van Raan
(beiden PvdD) over het actief ontmoedigen van
onnodige reizen naar risicogebieden.

• Beantwoording vragen Van Gerven (SP) over
het bericht van weer dreigende tekorten aan
beschermingsmiddelen.

• Beantwoording vragen Van Gerven en Hijink
(beiden SP) over test- en ventilatiebeleid bij
corona
Beantwoording vragen Diertens (D66) over het
bron- en contactonderzoek, de opschaling van
de GGD en de rol van minister De Jonge (VWS)

Overig:
• De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de koning

donderdagochtend 10 september een
werkbezoek heeft gebracht aan de teststraat
corona van de GGD Hollands Midden in
Leiderdorp. Aansluitend bezocht hij bij het
kantoor van de GGD in Leiden de afdeling
infectieziektebestrijding.

• De LHV schrijft dat voorrang bij het testen voor
zorgverleners in aantocht lijkt. De LHV schrijft dat
dit mooi nieuws zou zijn, want een snelle test en
testuitslag zijn essentieel om zoveel mogelijk
zorgverleners inzetbaar te houden. De LHV vindt
het belangrijk dat deze voorrang voor alle
zorgverleners binnen de huisartsenzorg zal
gelden.
ZN meldt dat de continuïteit van de langdurige
zorg ernstig wordt ernstig bedreigd door de
beperkte capaciteit en doorlooptijd van
coronatesten voorzorgmedewerkers. In veel
zorgorganisaties is het passen en meten met de
personeelsplanning en kan nu geen
medewerker worden gemist bij het organiseren
van goede en veilige zorg. ZN roept daarom op
tot een uitzondering in het testbeleid voor
medewerkers in de langdurige zorg.

• De NVZ adviseert ziekenhuismedewerkers
dringend om zich te laten vaccineren tegen de
griep. Volgens de NVZ is dat belangrijk om te
voorkomen dal ziekenhuiszorg in de knel komt
door een samenloop van de reguliere griep en
het coronavirus.
V&VN schrijft dat de voorbereidingen op een
opschaling van de IC-capaciteit stroef verlopen.
Het ministerie van VWS meldt dat de Europese
Commissie de verkennende gesprekken met de

farmaceuten BioNTech en Pfizer over de levering
van een mogelijk coronavaccin heeft afgerond.

• Volgens ZN functioneert ons huidige zorgstelsel
als één van de beste in Europa. Vergeleken met
andere (Noordwest-)Europese landen zijn de
lvw-zorguitgaven relatief laag en stabiel, terwijl
deze in de langdurige zorg juist hoger zijn. Dat
blijkt uit het gepubliceerde rapport 'De
lorgverzekeringswet in perspectief' van De
Argumentenfabriek.

• FMS meldt dat in de aanloop naar Prinsjesdag
de agenda van de medisch specialisten 2021 is
gedeeld met de politieke partijen. FMS roept
daarin op om de intrinsieke motivatie van de
professionals leidend te maken in het zorgbeleid.

Geen risicogestuurd beo zonder expliciete afstemming
met landelijke programmaorganisatie
Bes/isboom voor risicogestuurd BCO
Met RIVM en LCI zijn gesprekken gaande over een
handreiking rond risicogestuurd BCO, binnen het
bestaande protocol BCO COVID-19 van RIVM/LC I en
van belang voor de landelijke uniforme werkwijze inzake
BCO.

We merken dat de besmettingsgraad in sommige regio's
fors oploopt. waardoor het in structureel drukke regio's
nodig kan zijn om tijdelijk over te gaan op dit
risicogestuurd BCO. RIVM/LCI komen komende week met
een definitieve handreiking.

Primair lossen we de druk die er in regio's is op met eigen
opschaling, onderlinge ondersteuning en landelijke
ondersteuning. Wanneer de druk aanhoudend te hoog
wordt, kan risicogestuurd BCO ingezet worden als
(tijdelijke) maatregel om snelheid te houden in het
uitvoeren van BCO.

De beslisboom om hierop over te gaan is als volgt:

l. IZB-arts en BCO-manager van betreffende GGD
constateren aanhoudende hoge aantallen BCO
die niet door eigen capaciteit, onderlinge
ondersteuning en/of landelijke ondersteuning
kan worden opgelost.

2. De ZB-arts informeert hierover de DPG.
3. Daarnaast wordt vanuit betreffende GGD

contact opgenomen met de landelijke
programmaorganisatie om nogmaals te vragen
of er nog capaciteit beschikbaar is.

4. Indien bevestigd wordt door de landelijke
programmaorganisatie dat er geen capaciteit
beschikbaar is, neemt de DPG een besluit dat
risicogestuurd BCO wordt toegepast. De DPG
informeert hierover de landelijke
programmaorganisatie en de voorzitter van de
Veiligheidsregio.
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5. Daarnaast informeert de afdeling communicatie
von de betreffende GGD de afdeling
communicatie van GGD GHOR.

6. Het LCI wordt door de arts geïnformeerd met het
oog op de gevolgen voor de registratie von
gegevens.

Gevolgen nieuw testbeleid op pilot CoronaMelder
ln de pilotversie van CoronaMelder in de vijf testregio's
was het handelingsadvies opgenomen om no notificatie,
ook zonder klachten, een coronotest aan te vragen.
Vanaf morgen wijzigt dit testbeleid. De toegenomen druk
op de testcapaciteit, doet VWS besluiten om dit deel van
de praktijktest van CoronaMelder aan te passen en het
testen zonder klachten na notificatie niet meer aan te
bieden. Dit betekent dat vanaf zaterdag 12 september
puur en alleen een notificatie vanuit de opp geen reden
meer is om een coronatest uit te laten voeren. Het
handelingsadvies in de testversie von de opp zal bij de
volgende release, die uiterlijk dinsdag 15 september
beschikbaar komt, worden doorgevoerd. De
communicatie over het handelingsadvies na notificatie
door CoronaMelder wordt per direct aangepast.
De beo-contactpersonen en de communicatieadviseurs
von de GGD'en zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

LC DK-nieuwsbrief
Bijgaand vindt u de LC DK-nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

SCP-publicaties: sociale staat en welbevinden tijdens
corona
Graag attendeer ik u op de onderstaande SCP
publicaties die gisteren verschenen. U vindt hier tevens
het bijbehorende persbericht 'Coronacrisis heeft
beperkte gevolgen voor welbevinden van Nederlanders,
maar zorgen dienen zich aan'.

• De sociale staat van Nederland 2020
• Kwaliteit ygn_leven_in onzekere tijden. De sociale

staat ygn Nederland op hoofdlijnen
• Welbevinden ten tijde yan corong. Eerste

bevindingen op basis von een
bevolkingsenquête uit juli 202

Actualiteiten
Sinds l juli meldt het RIVM niet langer dagelijks de
toename von het aantal positief geteste COVID-19
patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en
aantal overleden COVID-19 patiënten. De meest actuele
informatie is te vinden op het dashboard coronavirus van
Rijksoverheid. Elke dinsdag publiceert het RIVM een
uitgebreide rapportage over het nieuwe coronavirus in
Nederland.

>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open dato corono RIVM

In de media
De afgelopen dogen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit diverse regio's:

• Trouw: De GGD is te traag, dus kopen
basisscholen zelf coronatests

• BD.ni: GGD kampt met grote drukte: 'Kom alleen
met klachten naar teststraat'

• Hart van Nederland: GGD'er opgepakt die geld
vroeg voor gratis coronatest

• RTL Nieuws: Commerciële coronotesters doen
goede zaken door drukte bij GGD

• Volkskrant: Zorgen bij de GGD; ygchttijden bij
teststraten nemen in hele land toe

• Nieuwsuur: wachttijden_GGD zittenscholen en
zorginstellingen dwars

• Telegraaf: Qverbeloste GGD;klgchten voorbij?
Zeg testafspraak af

• Telegraaf: GGD vindt meer testlocaties zinloos:
Labs zijn overbelast

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirys_ ygn Rijksoverheid
» ontwikkeling CyD-1gin grafieken
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Update 18 september 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: uit de Tweede
Kamer, plan van aanpak tijdelijke zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen, handreiking
bezoek en sociaal contact voor de VVT, LCDK-nieuwsbrief, nieuwsbrief testen, actualiteiten en
in de media.

Uit de Tweede Kamer
Woensdag l6 en donderdag M? september vonden in de
Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen
plaats. Hier zijn vragen gesteld over het test- en
traceerbeleid. Minister-president Rutte (AZ) heeft voor
een deel van de beantwoording verwezen naar de
Kamerbrieven die verschijnen op 18 september (in de
avond) en 21 september. GGD GHOR Nederland is hierbij
betrokken. Wanneer deze brieven gepubliceerd zijn,
worden ze in een volgende DPG-Update meegenomen.

Het ministerie van VWS meldt dat het vanaf 21
september 2020 mogelijk is voor zorg- en
onderwijspersoneel om zich met voorrang te laten testen.
Minister De Jonge (VWS) heeft een brief naar de Tweede
Kamer gestuurd over de toename van COVID- 19
gediagnosticeerden. Met het oog op de oplopende
cijfers heeft het kabinet daarbij besloten vervroegd naar
buiten te treden met de inschaling van de regio's in de
risiconiveaus 'waakzaam', 'zorgelijk' en 'emstig'.Zo is ook
voor inwoners en bezoekers van regio's transparant dat
maatregelen regionaal verschillen en wat de reden
daarvoor is, aldus minister de Jonge.

Het ministerie van VWS meldt dat het coronadashboard
per l6 september 2020 is uitgebreid en verbeterd.

Dinsdag 22 september vindt in de Tweede Kamer een
debat plaats over de aanpak van het coronavirus,
voorafgegaan door een technische briefing.

Kamervragen / antwoorden
Schriftelijke vragen Ellemeet (GL) over hel bericht
'VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te
weren'
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Schriftelijke vragen Hijink (SP) over het bericht
Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens,
ook als dat niet mag'

• Schriftelijke vragen Ellemeet, Smeulders en
Buitenweg (allen GL) over de Coronatesllijn

• Schriftelijke vragen Marijnissen en Hijink (beiden SP)
over het bericht 'VWS hielp met taaleis Duits lab van
de testmarkt te weren'

Overig
• De IGJ meldt dot GGD'en testen en bron- en

contactonderzoek goed doen maar dot zij het niet
alleen kunnen. De GGD'en zijn volgens de IGJ
afhankelijk von landelijke partners en van de
capaciteit bij laboratoria die de afgenomen testen
moeten verwerken. Ook von de medewerking van
het publiek: alleen mensen met klachten moeten
zich loten testen.

• De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) publiceert een bericht inzake
de update registratie COVID-19 positieve zwangeren
in NethOSS.

• De IGJ stelt in een sectorrapportage dat de ggz tot
nu toe op een accurate en professionele wijze is
omgegaan met de coronacrisis.
De Nederlandse GGZ is blij met het positieve oordeel
van de IGJ over de ggz-zorg tijdens de coronacrisis.
Actiz meldt dat de nieuwe handreiking aanpak
verpleeghuiszorg bij corona gereed is.

• ZN meldt dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders
per 2022 gaan werken met een nieuw
bekostigingsmodel voor de generalistische basis-ggz,
gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het
zorg prestatiemodel.



Plan van aanpak tijdelijke zorgcapaciteit buiten de
ziekenhuizen
Komende week wordt het plan van aanpak tijdelijke
zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen zoals dat is
vastgesteld door de DPG-raad, verstuurd aan de minister
van VWS. Hij heeft aan de Directeuren Publieke
Gezondheid gevraagd om erop toe te zien dat
voldoende tijdelijke zorgcapaciteit voor deze patiënten
geborgd is. In de bijbehorende aanbiedingsbrief zullen
we niet alleen samenvatten welke aantallen de GGD'en
kunnen realiseren en van welke uitgangspunten we
uitgaan, maar ook aandacht vragen voor twee
randvoorwaarden voor tijdige opschaling: financiering
en het inregelen van een signaleringssysteem.
In de volgende DPG-mail staan aanbiedingsbrief en het
plan.

Communicatie over risicogestuurd beo
Steeds meer GGD'en schakelen over op risicogestuurd
beo. Regionale media vragen daar een toelichting op,
dus het lijkt een goed idee om ervoor te zorgen dat ieder
hierop in dezelfde lijn antwoordt. Hier vindt u de
woordvoeringslijn van GGD GHOR Nederland hierover en
we adviseren om hierop aan te sluiten met regionale
woordvoering. Mocht dit niet mogelijk zijn, vragen we u
om dit op te nemen met uw communicatieadviseur
zodat deze hierover de woordvoerders van GGD GHOR
Nederland kan informeren.

Handreiking bezoek en sociaal contact voor de VVT
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en
Zorgthuisnl hebben een nieuwe handreiking geschreven
om handvatten te bieden aan zorgorganisaties bij het
opstellen van een plan voor bezoek en sociale
contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona.
Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. De handreiking
sluit goed aan bij het 8-puntenplan en richt zich onder
meer op een goede voorbereiding met waar nodig een
adviserende rol van de GGD.

LCDK-nieuwsbrief
Hier vindt u een extra LC DK-nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

Nieuwsbrief Testen
Hier vindt u de (interne) update voor contactpersonen
testfaciliteiten van GGD IZB-teams en alle mensen die bij
GGD'en betrokken zijn bij het testen en maken von
testafspraken. Hierin aandacht voor het prioritair testen
zorg- en onderwijspersoneel, opschalingsplan en toolkit
testlocatie, verdeling van analysecapaciteit, CoronlT en
AVG en meer.

informatie is te vinden op het dashboard coronavirus van
Rijksoverheid. Elke dinsdag publiceert het RIVM een
uitgebreide rapportage over het nieuwe coronavirus in
Nederland.
>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID 19
>> open data corona RIVM

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit diverse regio's:

Het IGJ-rapport kreeg in het Algemeen Dagblad en
PZC een geheel ander frame mee dan op de site
van het IGJ: "Risico op nodeloze besmetting bij
uitvoering coronatests door GGD's." versus "GGD'en
doen testen en bron- en contactonderzoek goed,
maar kunnen het niet alleen"

• Ook de voorrang voor zorgpersoneel zorgde voor
veel beweging in de media. Trouw, BNR en noge
een keer Trouw). Vandaag publiceerde VWS
hierover en GGD GHOR Nederland ook.
In de regionale media was er ook veel aandacht. In
Zwartsluis Actueel gaf aan dat
het oplopend aantal besmettingen haar zorgen
baarde. En een aantal media bracht dat hun GGD
overstapte op risicogestuurd BCO zoals
deed in het AD en op EdeStad.nl.

Actualiteiten
Sinds 1 juli meldt het RIVM niet langer dagelijks de
toename van het aantal positief geteste COVID-19
patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en
aantal overleden COVID-19 patiënten. De meest actuele
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Update 9 oktober 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: actualiteiten,
uit de Tweede Kamer, landelijke lancering CoronaMelder a.s. zaterdag 1 O oktober,
Nieuwsbrief testen, plannen opschaling najaar, Update Communicatie week 41, Update LOT -
e en in de media.

Actualiteiten
CBS: Sterfte neemt opnieuw toe
Het CBS meldt vandaag dat voor de tweede week op rij
meer mensen zijn overleden dan verwacht. De hogere
sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van
de epidemie van het nieuwe coronavirus in Nederland.
Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data zien we een vergelijkbare stijging.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Maandag 12 oktober vindt er een Rondetafelgesprek
Maatschappelijke opvang in verband met corona plaats
om 10:00 uur.

Woensdag 14 oktober 2020 vindt er een Technische
briefing Update coronavirus plaats om 10:00 uur.

Woensdag 14 oktober 2020 vindt er een Kamerdebat
Ontwikkelingen rondom het coronavirus plaats om 15:00
uur.

Op 7 oktober 2020 vond in de Tweede Kamer het plenair
debat Tijdelijke wet maatregelen covid-19 plaats, het
betrof de eerste termijn. Op 8 oktober 2020 vond de
tweede termijn plaats. Zie bijlage voor een kort verslag
over dit debat.

Minister De Jonge (VWS) heeft de Kamerbrief Landelijke
introductie Corona Melder en 'Oplossing 2' op
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donderdag 8 oktober 2020 naar de Tweede Kamer
gestuurd. In de brief stelt de minister dat hij op zaterdag
1 O oktober 2020 het startschot geeft voor de landelijke
introductie van CoronaMelder. Tevens stuurt hij bij deze
brief de definitieve uitvoeringstoets die gezamenlijk met
de GGD-en is uitgevoerd. Naast de CoronaMelder schrijft
de minister ook over de ontwikkeling van een tweede
digitale oplossing die de GGD zal ondersteunen bij het
uitvoeren van BCO.

Schriftelijke vragen I Beantwoording
• Schriftelijke vragen Van den Berg (CDA) c.s. over het

tekort aan virusremmer remdesivir tegen corona.
• Schriftelijke vragen Asscher (PvdA) over de

besluitvorming in de coronapandemie.
• Schriftelijke vragen Van Gerven en Leijten (beiden

SP) over het bericht 'Ontwikkelaar corona-sneltest
ontwijkt op grote schaal belastingen'.

• Schriftelijke vragen De Groot (D66) over het bericht
'Extreem gevoelig; Corona Besmettingen op
nertsenfokkerijen'

• Schriftelijke vragen Van Nispen (SP) over het
onderzoek van de RSJ naar het naleven van de
coronamaatregelen in het gevangeniswezen.

• Beantwoording vragen Kröger (GL) over het verband
tussen luchtvervuiling en het infectierisico van
COVID-19.

Overig
Het RIVM meldt dat de eerste resultaten corona
antigeensneltesten veelbelovend zijn.

• Het ministerie van VWS heeft door middel van een
persbericht laten weten dat Nederland minimaal 7,8
miljoen doses van het coronavaccin van Janssen
Pharmaceutica gaat afnemen.



• De KO-PCOB vindt dat mensen met een verhoogd
gezondheidsrisico voorrang moeten krijgen bij het
coronavaccin.

Landelijke lancering CoronaMelder a.s. zaterdag 1 O
oktober
Morgen, zaterdag 10 oktober, wordt CoronaMelder
landelijk geïntroduceerd. Daarvoor staat morgen een
persbijeenkomst gepland bij GGD Gelderland-Zuid in
aanwezigheid van de minister. Met de persbijeenkomst
wil VWS media-aandacht voor CoronaMelder creëren
met als boodschap: in heel het land is CoronaMelder nu
te gebruiken. Minister De Jonge is daarbij aanwezig en hij
wil met de beo-medewerkers daar spreken. Een selecte
groep journalisten is uitgenodigd om vooraf vragen te
stellen over de opp aan onder andere

en
, maar ook aan een gebruiker van de opp.

Meer lezen over wat er verandert t.o.v. de praktijktest,
wat het handelingsperspectief voor de gebruiker van de
opp is, hoe het implementatietraject bij GGD begeleid is
en hoe de communicatie eruit ziet? >> Lees verder

Plannen opschaling najaar
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een plan voor
de komende periode op het gebied van testen en bron
en contactonderzoek ('roadmap'). Met dit plan sluiten
we aan bij de huidige ontwikkelingen en verspreiding
van het virus. Ook de minister heeft hier om gevraagd.
Het plan is gebaseerd op onze ervaringen van afgelopen
periode én natuurlijk wederom op ramingen van het
RIVM.
Op dit moment zijn er gesprekken met VWS over het plan
en dit weekend of begin volgende week zal het
aangeboden worden aan de minister. Zodra hij het aan
de Tweede Kamer stuurt, is het plan openbaar. Natuurlijk
zorgen we ervoor dat de medewerkers van GGD'en en
GGD GHOR Nederland die betrokken zijn bij testen, beo,
maar ook bijvoorbeeld bij communicatie, op dat
moment ook kunnen beschikken over het plan en over
duiding hiervan.

Update Communicatie week 41
De strategiegroep Communicatie
houdt u wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen
op communicatievlak. Dit is de tweede update.

Mediabeeld
Het was een week met een breed scala aan
onderwerpen:
• CoronaMelder: zijn GGD'en hier klaar voor? Zie

elders in deze DPG-update.
• Opschalen: hoe snel kunnen jullie opschalen nu er

genoeg labcapaciteit is? Hiervoor hebben we een
woordvoeringslijn ontwikkeld en gedeeld.

• Sneltesten: wanneer gaan jullie deze gebruiken?
Ook hiervoor hebben we een woordvoeringslijn
ontwikkeld en gedeeld.

• Jongerencampagne: we hebben
campagnematerialen gedeeld met de
communicatieadviseurs van de GGD'en. Ze zijn te
downloaden: https://we.tl/t-ygUWhg6tZz.

• Inperken BCO: we kregen berichten binnen dat
West-Brabant 'zou stoppen met BCO...'.We hebben
dit weten te pareren met meer uitleg over
risicogestuurd BCO.

• Artikel Trouw met de kop 'Autoriteit
Persoonsgegevens onderzoekt datalek bij GGD
testlijn'. Wij hebben bij Trouw aangegeven dat dit
oud nieuws was, wat de situatie was. Zowel wij als de
AP hebben hierover contact gezocht met Trouw.

De komende tijd zien we de volgende onderwerpen op
ons afkomen. We bereiden ons hierop voor:

Sint Maarten en Sinterklaas
• Vaccineren met het corona vaccin

Socia/e media - webcare
Drie zaken vallen op:
• Door het steeds weer actief uitsturen van een

consistente boodschap daarvoor, zijn gesprekken
over GGD door anderen op sociale media
overgenomen. We hebben deze wel gemonitord en
bijgestuurd ois foutieve informatie werd verstrekt.

• We worden minder vaak genoemd op sociale
media. We vermoeden dat dit komt doordat
mensen de juiste partij tot wie ze zich moeten richten
(RIVM, Rijksoverheid, VWS) beter weten te vinden,
maar het zal ook samenhangen met de verschuiving
van aandacht (meet focus op VWS i.v.m.
maatregelen en ziekenhuizen i.v.m. afschalen
geplande zorg).

• In overleg met de strategiegroep communicatie
wordt gekeken hoe we deze relatieve rust kunnen
benutten om te kijken op welke onderwerpen wij ons
proactief in willen zetten en hoe we GGD
ambassadeurs daarbij kunnen ondersteunen.

Update LOT-C
Hier leest u het Omgevingsbeeld sectie Gezondheidszorg
van de periode 1 oktober 12.00 uur t/m 8 oktober 12.00
uur.

Nieuwsbrief testen
In de gisteren verschenen nieuwsbrief Testen staan twee
onderwerpen die ook voor DPG'en leuk of interessant zijn
om te lezen. Het gaat om Klachtenprocedure GGD
GHOR Nederland, en Sessie Testcoördinatoren aan het
woord. De gehele nieuwsbrief leest u hier.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit diverse regio's:
• Steeds vaker hoort GGD van coronapatiënten: 'Ga

ik me niet aan houden', zegt
in de Gelderlander
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Q&A: ) beantwoordt vragen
over corona Omrop Fryslan

• GGD start speciale campagne 'Corona stopt bij jou'
Het Contact

• "We raken zicht en grip op het virus kwijt"
De Stentor

• GGD's kunnen opgeschroefde labcapaciteit niet
bijbenen: wachttijd coronatests blijft zelfde
Volkskrant
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Update 3 november 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: actualiteiten,
uit de Tweede Kamer, webinar Oplossing 2 terugkijken, gebruikerstesten Oplossing 2, ter
inspiratie en in de media.

Actualiteiten
In de afgelopen week zijn 64.087 nieuwe meldingen van
COVID-19 ontvangen, dit zijn 3.455 (-5%) meldingen
minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste
dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt
een effect van de maatregelen die eind september en
medio oktober van kracht werden. Het reproductiegetal
daalt langzaam maar vlak na de maatregelen van
medio oktober nog niet onder de l. Het aantal
besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen
deze week.

In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van
het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het
verschil tussen het aantal meldingen in jongere en
oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner
geworden.
Ook commerciële aanbieders van gevalideerde (antigeentesten]
melden de positieve COVID-19 testuitslagen bij de GGD'en. De
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg ziet daarop toe. Het kan zijn
dat nog niet alle positieve testuitslagen door commerciële
aanbieders zijn gemeld.

Verschillen tussen de regio's
In 16van de 25 GGD regio's is het aantal meldingen van
positieve COVID-19 testen afgenomen. In de regio's
Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden is de
grootste afname in het aantal nieuwe meldingen
zichtbaar; ten opzichte van de week ervoor is het aantal
meldingen met minstens 20% gedaald. De regio's met
het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zijn
Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en
West-Brabant, deze regio's hadden meer dan 500
meldingen per l 00.000 inwoners.
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GGD-teststraten en percentages positief
Van 26 oktober tot en met l november zijn er 295.147
personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 26.500
personen minder dan in de week ervoor. De uitslag is
bekend van 292.613 personen. Van deze groep testten
48.495 mensen positief. Het percentage positieve testen
is nog hoog (16,6%), maar daalt sinds juli 2020 voor het
eerst in vergelijking met de voorgaande week.

Reproductiegetal R
Het reproductiegetal van 16 oktober is 11 (ondergrens:
1,09 en bovengrens: 1,13). Dit is iets lager dan enkele
weken geleden maar het betrouwbaarheidsinterval ligt
nog steeds geheel boven de l.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard corongyiry_ yan Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Op dinsdag 3 november 2020 is er in de Tweede Kamer
gestemd over de moties die zijn ingediend bij het debat
over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 28
oktober 2020. De volgende moties zijn o.a. aangenomen:

• Motie Veldman (VVD) c.s. over de uitvoeringen
van de verschillende testsporen in één hand
brengen.

• Motie Pieter Heerma (CDA) c.s. over
uitvoeringsstrategie voor het vaccineren van de
Nederlandse bevolking.

• Motie Van Weyenberg (D66) en Veldman (VVD)
over de testcapaciteit op luchthavens en
andere inreislocaties.



Motie Klover (GL) c.s. over het bron- en
contactonderzoek uniformeren.

• Motie Asscher (PvdA) en Von Weyenberg (D66)
over een actieplan voor het veilig openhouden
von scholen.

Woensdag 4 november 2020 vindt er een Technische
briefing Update coronovirus plaats om 9:30 uur.

Woensdag 4 november 2020 vindt er een Kamerdebat
over de ontwikkelingen rondom het coronovirus plaats
om 14:30 uur.

Noor verwachting wordt op woensdag 4 november 2020
de Stond von zakenbrief COVID-19 naar de Tweede
Komer gestuurd.

Overig
• De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft

de update von de leidraad Corticosteroïden bij
de behandeling van COVD-19 gepubliceerd.

• staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft het verslag
van het schriftelijk overleg over de
voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord
naar de Tweede Kamer gestuurd.

Webinar Oplossing 2 terugkijken
Op vrijdag 30 oktober 2020 organiseerde GGD GHOR
Nederland een webinar om belangstellenden von de
GGD'en te informeren over Oplossing 2 en gelegenheid
te bieden om vragen te stellen. Oplossing 2 is een
digitaal hulpmiddel die het bron- en contactonderzoek
ondersteunt. Positief geteste burgers kunnen in deze opp
zelf contacten die besmettingsrisico lopen verzamelen
en (loter) delen met de GGD. De functionaliteiten van de
opp zijn nog volop in de ontwikkeling. Het webinar is
terug te kijken via deze link. Binnenkort delen wij ook een
overzicht met het antwoord op olle vragen die tijdens het
webinor gesteld zijn.

Gebruikerstesten Oplossing 2
A/gelopen vrijdag, 30 oktober, zijn de gebruikerstesten in
West-Brabant gestort. Dit zijn kleinschalige tests met 5 tot
l O BCO-ers waarbij met name de gebruiksvriendelijkheid
en het medewerkersportaal getest worden. Er worden
nog geen dota van de index met de GGD uitgewisseld,
omdat de opp eerst uitgebreid getest wordt op gebied
van privacy en security. Wanneer Oplossing 2 volledig is
ontwikkeld en in het geheel voldoet aan alle geldende
eisen starten wij met de praktijktest in de regio's West
Brabant, Zuid-Limburg, Gooi en Vechtstreek, Rotterdam
Rijnmond en Twente.

Datalek
Onlangs werd duidelijk dat er een datalek is geweest.
Daar zijn we dit weekend achtergekomen. Enkele GGD
medewerkers hebben ongeoorloofd coronadossiers
ingezien van bekende personen. Vandaag hebben we
hierover een bericht geplaatst op onze site. Het AD

plaatste hierover een bericht waarin onwaarheden
stonden over CoronlT. Dat hebben we inmiddels laten
rechtzetten.

Ter inspiratie: documentaire GGD Utrecht
De GGD regio Utrecht heeft een korte documentaire
gemaakt. Interessant om te bekijken en wellicht een
inspiratie. De titel is: Documentaire GGD regio Utrecht:
De eerste golf. Hierin beschrijven zij de intense periode,
waar ze samen met 1100 collega's (naast de reguliere
GGD-token) hun schouders onder zetten. Bekijk de
documentaire hier.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:
• Het AD bericht over het datalek: GGD-medewerkers

gluurden ongeoorloofd naar BN'ers in
coronodatabase

• Dit is het hoofdkwartier van de GGD in Utrecht: 1100
man sterk, 7 dagen in de week strijden tegen corona
AD

• GGD Zuid-Holland Zuid gaat positieve testuitslagen
van CovidTestNederland.nl meetellen Dordrecht.net

• Meldingsplicht bij besmetting geeft GGD Twente
meer grip op commerciële coronatesters Tubantia

• GGD Kennemerland zet in op gedragsverandering
en is gestart met corona-voorlichting op scholen
Haarlem 105

y et@
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Update 13 november 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, Performance dashboard verder uitgebreid en in de media.

CBS: Sterfte neemt niet verder toe in week 45
Het CBS meldt vandaag dat de sterfte in vergelijking met
een week eerder niet verder is toegenomen. De sterfte in
deze week is net ois in week 44, 700 hoger don verwacht
in deze periode. Ook het RIVM houdt sterftecijfers
wekelijks bij. In de meest recente dota van het RIVM van
29 oktober tot en met 4 november is de sterfte, net als de
week daarvoor, sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-
7 4 jaar en 75 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd in
alle regio's.

De opkomende hogere sterfte valt samen met de
tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Een
aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting
gerelateerd aan COVID-19.Welk deel dat is wordt later
duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

Uit de Tweede Kamer

Voste kamercommissie OCW
Op donderdag 12 november vond er in de Tweede
Komer, in de context van het coronavirus, een
rondetafelgesprek plaats tussen de vaste
Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en vertegenwoordigers von de cultuur-, horeca- en
nochtlevensector. Tijdens dit gesprek werd er door
meerdere vertegenwoordigers een pleidooi gehouden
voor fieldlobs en het inzetten von sneltests om
openstelling von hun sector te bespoedigen. Nomens
GGD GHOR gaf een toelichting
op het huidige testlondschop en de mogelijkheden en
onmogelijkheden rondom sneltests.

Op de agenda volgende week

ggdghor.nl

• Woensdag 18 november 2020 vindt er een
Technische briefing Update coronovirus plaats om
9:30 uur.

• Woensdag 18 november 2020 vindt er een
Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het
coronovirus plaats om 15:00 uur.

Schriftelijke vragen en beantwoording
Schriftelijke vragen Von der Stooij (SGP) over
ontwikkelingen rondom hel coronovirus.
Schriftelijke vragen Von Gerven (SP) over het bericht
'Vrijgevestigde artsen boren goudader aan met
coronatesten'.
Beantwoording vragen Ouwehand (PvdD) over dot
varianten von het coronavirus die rondgaan in de
nertsenfokkerij ongevoelig zijn voor vaccins.
Beantwoording vragen De Groot (D66) over het bericht
Extreem gevoelig: Corona besmettingen op
nertsenfokkerijen'.

Overig
VNO-NCW West bericht over het plan voor een snelle
ontwikkeling naar een testeconomie, gepresenteerd
door Ingrid Thijssen.
ActiZ heeft een bericht geplaatst over de mogelijke rol
van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus.



Testlocatiemedewerkers in de bloemen gezet
De verrassingsactie van Stichting Chryson om vandaag
alle testlocatiemedewerkers met bloemen te verrassen, is
geslaagd geweest. Er zijn enthousiaste reacties en foto's
uit het land ontvangen.

Performance dashboard verder uitgebreid
Deze week is het performance dashboard uitgebreid. We
zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

Op landelijk niveau
Doorlooptijden uitgebreid met tijdstip 'uitslag bekend
in CoronlT'. De stappen zijn nu: aanvraag-afname
uitslag-afgerond.

• Aantal testaanvragen en (positieve) uitslagen n.a.v.
een notificatie uit de CoronaMelder opp.

• Performance van de XL-testlocaties in Groningen en
Haag landen.

Op regionaal niveau (alleen voor GGD'en]
• Toegevoegd per laboratorium:

o hoeveel monsters nog wachten op een
uitslag;

o de gemiddelde doorlooptijd afname
uitslag.

• Doorlooptijden uitgebreid met tijdstip 'uitslag bekend
in CoronlT'.De stappen zijn nu: aanvraag-afname
uitslag-afgerond;

• Buiten regio: naast GGD-niveau nu ook op
gemeenteniveau (waar komen mensen buiten de
regio vandaan + waar laten mensen binnen de regio
zich elders testen):

• Live-connectie met database:
o Patiëntnummers en monsternummers die

niet konden worden gekoppeld aan een
laboratorium bijv. door foutieve invoer.

o Welke monsters (per lab) wachten al 48 uur
op een uitslag?

Vragen of suggesties?
Over het dashboard: ;
Over de ontwikkelingen rondom directe
datastromen met GGD'en delen

.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

Kwetsbare groepen
• 'Thuissituatie blijft vaak onveilig na melding bij Veilig

Thuis' nu.nl
• Hulp bij huiselijk geweld helpt, maar 'nog geen reden

tot euforie' Omroep West

Gezond Leven
• Grote groep experts waarschuwt: je gezondheid is

nu nóg belangrijker NOS
• Aanpak asbestdaken stokt na stoppen

subsidieregeling Binnenlands Bestuur
Britten worden online niet meer hongerig gemaakt
naar junkfood nu.n

Veiligheid
• Vogelgriep geen risico voor volksgezondheid Nieuwe

Oogst
• Meer of minder soa's door onveilige seks tijdens

corona? Aantal tests bij GGD fors gedaald
Een Vandaag

Coronavirus
• In de teststraat is gezond verstand soms ver te

zoeken Volkskrant
• Wat gebeurt er eigenlijk met jouw corona

wattenstaaf? NOS
• Een dag achter de schermen bij de GGD: continu

veranderende regels en heel veel bellen Omroep
West

• RIVM: heel Nederland vaccineren gaat zeker een
jaar duren NOS

• Corona-software GGD is niet geschikt voor gebruik
tijdens een pandemie Volkskrant
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Update 17 november 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, uniforme meldplicht commerciële testlocaties, woensdag communicatie
stand van zaken App oplossing 2, opstart inschalingsoverleg en in de media.

Actualiteiten
Tweede golf COVID-19 neemt veel langzamer af dan
eerste
Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van
COVID-19 voor de tweede week op rij gedaald ten
opzichte van de week daarvoor. De huidige afname van
meldingen en ziekenhuisopnames is in lijn met de
berekeningen die het RIVM Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu voorafgaand aan de
maatregelen heeft gemaakt. In alle regio's is het aantal
meldingen afgenomen. De daling in het aantal positief
geteste personen, ziekenhuis- en IC intensive care 
opnames van deze week is echter duidelijk minder groot
dan de week daarvoor.

Het aantal mensen dat andere mensen kan besmetten
met het coronavirus is deze week geschat op bijna
118.000 personen (ondergrens 83.000- 150.000
bovengrens). De daling van het aantal COVID-19
besmettelijke mensen in Nederland gaat in oktober en
november veel langzamer dan tijdens de eerste golf in
maart en april. Dat is goed te zien in het verloop van
aantal besmettelijke personen. Op 24 maart waren er
169.000 besmettelijke personen in Nederland. Dat aantal
daalde in drie weken tijd met 43% naar 96.000
besmettelijke personen op 14 april. Op 15 oktober waren
er 159.000 besmettelijke personen in Nederland. In de
afgelopen drie weken is dat aantal met 25% gedaald,
naar 118.000 besmettelijke personen op 5
november. Lees verder.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

ggdghor.nl

>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Woensdag 18 november 2020 vindt er een Technische
briefing Update coronavirus plaats om 9:30 uur.

Ook vindt er woensdag 18 november 2020 een
Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus plaats om 15:00 uur.

Kamerbrieven
• Naar verwachting wordt op woensdag 18

november 2020 de Stand van zakenbrief COVID
19 naar de Tweede Kamer gestuurd.

• Minister Koolmees (SZW) heeft, mede namens
De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V), Slob
(BVOM) en Vant' Wout (SZW), de Stand van
zakenbrief 'coronabanen' naar de Tweede
Kamer gestuurd.

• Minister De Jonge (VWS) heeft een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd inzake de aankoop
van Covid-19-vaccins.

Schriftelijke vragen/ beantwoording
• Schriftelijke vragen Kröger (GL) over sneltesten.
• Beantwoording vragen Marijnissen (SP) over de

besprekingen op het Catshuis.

Uniforme meldplicht commerciële testlocaties
ledere organisatie die personen test op COVID-19 is
verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de
regionale GGD. De uitslagen van de commerciële
testlocaties komen vooralsnog niet via CoronlT in HPZone
terecht. Om toch voor de externe partijen duidelijkheid
te creëren én geen positieven te missen, is er een uniform
meldformulier ontwikkeld. Afgesproken is dat GGD'en dit



formulier op hun website plaatsen, met daarbij dezelfde
informatietekst. Het meldformulier vind je hier.

Woensdag communicatie stand van zaken App
oplossing 2
In de Kamerbrief die dinsdagnacht verschijnt, zal ook
informatie staan over de stond von zaken rond de
ontwikkeling von App oplossing 2 (werknaam), inclusief
het bijbehorende beo-portaal. Dit is dus een goed
moment voor ons om ook hierover te communiceren.
Woensdag gebeurt er dus het volgende:

Er komt een nieuwsbericht op onze website (vanaf
morgenvroeg te vinden op www.gqdqhor.nl)
Er verschijnt een website (vanaf woensdag 8.00 uur)
Morgenmiddag is er een online persgesprek met
techjournolisten om hen bij te praten over de opp
Alle communicatieadviseurs van de GGD'en
ontvangen het nieuwsbericht en zij kunnen
persvrogen die zij over de opp ontvangen
doorsturen naar het perspiketnummer von GGD
GHOR Nederland.

De kernboodschap von onze communicatie is: het
uitvoeren von bron- en contactonderzoek (BCO) is een
cruciaal onderdeel in de bestrijding von het coronovirus.
De GGD'en nemen wekelijks nieuwe mensen aan die
worden opgeleid om bron- en contactonderzoeken te
kunnen doen. Moor daarnaast werken we ook aan het
slimmer en efficiënter uitvoeren von deze onderzoeken.
Dot goon we doen met behulp von digitale
ondersteuning in de vorm von de nieuwe opp en het
bijbehorende portaal voor medewerkers von de GGD. Zo
kunnen de GGD'en ook bij hele grote aantallen
besmettingen bron- en contactonderzoeken blijven
doen en de verspreiding von het virus een holt toe
roepen.

Opstart inschalingsoverleg
No een pauze von een maand, stort
morgenochtend (donderdag 18 november) het wekelijks
inschalingsoverleg weer. In dit overleg wordt bepaald
welke Veiligheidsregio in welke risiconiveau zit
(waakzaam, zorgelijk, ernstig of zeer ernstig). De
volgende organisaties zijn aanwezig bij dit
inschalingsoverleg: Ministerie von VWS, Ministerie
JenV, Ministerie AZ, RIVM, GGD GHOR Nederland en een
vertegenwoordiger von de directeuren
Veiligheidsregio's.

zijn
namens GGD GHOR Nederland aanwezig bij dit
inschalingsoverleg.

Daarom informeren we jullie vio de DPG-moil weg
regelmatig over de laatste stond von zaken.

In de media
De afgelopen dogen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• Met de opening von XL-testlocotie Utrecht heeft
Nederland expres ·te veel' testcopociteit,
Volkskrant.

• Publieke gezondheidszorg heeft sterker
fundament nodig. Trouw

• GGD schept verwarring met coronoregels voor
scholen, Brabants Dagblad

Deze week zal voor het eerst over concrete ofscholing
gesproken worden (tot nu toe ging het alleen over
opschaling) en de criterio daarvoor. Op dit moment is
nog niet duidelijk hoe dit proces precies loopt en wot de
ofscholingscriterio zijn. De ervaring leert dot de werkwijze
en processen soms von dog tot dog veranderen.
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Update 4 december 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, update monitoring, implementatie 'acties in HPZone voor
kwaliteitsverbetering en efficiëntiewinst', prioriteiten op de backlog GGD Contact en BCO
portaalupdate communicatie, Omgevingsbeeld LOT-C, updates LCDK en PSH-GOR, en in de
media.

Actualiteiten
CBS: Sterfte in week 48 toegenomen
Het CBS meldt dot in week 48 (23 tot en met 29
november 2020) ongeveer 3.450 mensen in Nederland
zijn overleden. Dat zijn er ongeveer 150 meer don een
week eerder, toen 3.293 mensen overleden. In de winter
neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in
week 48 is echter nog ruim 400 hoger don verwacht voor
deze periode. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks
bij. In de meest recente doto von het RIVM van 19 tot en
met 25 november is de sterfte verhoogd. In totaal zijn
3.260 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in
deze tijd von het jaar tussen de 2.725 en 3.049
sterfgevallen.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronovirus von Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht dotabronnen gerelateerd COVID-19
>> open doto corono RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Veldmon (VVD) over

de mededeling dot er 4 januari 202 l gestart kon
worden met vaccineren.

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Kröger
(GL) over het COVID-19 reproductiegetal.
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Von
Gerven (SP) over de ontwikkeling en distributie van
het coronovaccins.
Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Diertens, Poternotte en Dijkstra (allen D66) over de

ggdghor.nl

kabinetsreactie op het 73e OMT COVID- 19 advies en
de berichten over het testbeleid von Duitsland en
Frankrijk, respectievelijk het bericht over mogelijke
problemen met veilige en snelle verspreiding van
een coronavoccin.

Kamerbrieven
• Kamerbrief over de uitvoering von de COVID-19

vaccinatie.

Verslagen
Conceptverslag VAO Onderwijs en Corono.

Agendo
• Woensdag 9 december vindt er een Technische

Briefing Update Coronovirus plaats (9 .30 uur - 12.30
uur).

• Woensdag 9 december vindt er weer een debat
over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
plaats ( 15.00 uur - 23.00 uur).

Update monitoring
Een paar korte berichten van het Team Monitoring:

Nieuwe indicator: knelpunten bij overige
zorgpartners
Sinds twee weken is er een nieuwe indicator verwerkt
in de monitor zorgcontinuïteit. Hierdoor is er op
regionaal niveau inzicht in knelpunten bij overige
zorgpartners (bijv. ziekenhuizen, huisartsen,
ambulancevoorziening) die van invloed zijn op de
continuïteit van de zorg binnen de VVT,
gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorg.

• Prognoses tijdelijke beddencapaciteit niet
ziekenhuiszorg



Sinds twee weken worden, voor de regio's die
volgens het 'Landelijk opschalingsplan tijdelijke
beddencapaciteit buiten de ziekenhuizen' op
bovenregionaal niveau hun beddencapaciteit
organiseren, de prognoses ook gepresenteerd voor
deze samenwerkingsverbanden. Dil zijn de regio's
NW3, West-Nederland en Brabant.

• Informatievoorziening aan ROAZ
Wekelijks wordt het ROAZ voorzien van prognoses
van GGD GHOR Nederland over de verwachte
benodigde tijdelijke bedden in de niet
ziekenhuiszorg en van LCPS over de verwachte
Covid-capaciteit op IC en in kliniek.

Start implementatie 'acties in HPZone voor
kwaliteitsverbetering en efficiëntiewinst'
Landelijk (GGD'en en de landelijke beo-capaciteit) gaat
de implementatie van de zogenaamde 'preset actions'
van start. Dit uniformeren is van belang om actie
overdracht gestructureerd te laten verlopen. Het zal naar
verwachting een grote kwaliteitsverbetering en
efficiëntiewinst met zich meedragen.
Een 'preset action' is een uniforme actie binnen HPzone,
die dient als communicatiemiddel tussen de landelijke
BCO-medewerker en de medewerkers bij de regionale
GGD. Denk hierbij bijvoorbeeld aan actie case
overname of de actie follow-up van de index.

Prioriteiten op de backlog GGD Contact en BCO-portaal
Naast de realisatie van een eerste versie van de GGD
Contact-opp en het BCO-portaal, wordt er ook hard
gewerkt aan het onderzoeken, ontwerpen en realiseren
van gewenste functionaliteiten voor vervolgversies, De
zogenaamde backlog waar deze op staan, wordt
vormgegeven op basis van lessen uit de regio's,
gebruikerstest en onderzoeken met onder meer een
testpanel. Afgelopen week is de backlog geprioriteerd
met expertisegroep Digitale verbetermogelijkheden en
de productowners.

Voor het BCO-portaal staat bovenaan om te realiseren:

• Registeren van contexten in het BCO portaal
Het registreren van contexten kost in HPZone nu erg veel
moeite en kliks. Daarnaast worden regelmatig contexten
dubbel aangemaakt, waardoor clusters kunnen worden
gemist. Wij werken daarom aan het mogelijk maken van
het registeren van contexten in het BCO-portaal.
Mogelijk, indien dit aan de vereisten voldoet, met behulp
van de Google locatiefunctie om vervolgens de juiste
informatie over een context gestructureerd naar HPZone
te sturen. Deze stap maakt het mogelijk om in een latere
fase de index contextgegevens te laten aanleveren via
de GGD Contaci-opp en om nog beter clusters in kaar!
te brengen.

Portaal gebruiken als de index GGD Contact-opp
niet gebruikt

Tijdens de prak1ijk1es1 verschilt het werkproces tussen
indexen die wel de opp gebruiken en indexen die niet
de opp gebruiken, waarbij de BCO'er geen gebruik
maakt van het BCO-portaal. Dit komt omdat in de
huidige versie van het BCO-portaal alleen de index de
contactgegevens van contacten kan aanvullen.
Daarom werken we eraan om hel voor de BCO-er
mogelijk te maken om dil ook zelf te doen. Deze
functionaliteit maakt gestandaardiseerde werkwijze
mogelijk ongeacht of index de opp wel of nie! gebruikt,
Ook kan de BCO'er dan door index aangeleverde
gegevens in het portaal verrijken en corrigeren voordat
deze naar HPzone worden gekopieerd.

Voor de GGD Contact opp staat nu bovenaan:

Geheugentips
Het kost een index redelijk veel denkkrach1 om te
bedenken met wie ze in het verleden in contact zijn
geweest. De BCO'er heeft verschillende trucjes aan de
telefoon om de index aan het denken te zetten. In de
opp willen we daarom bij de 'boodschappenlijst' een
aantal geheugentips tonen die de index helpen om een
zo compleet mogelijke lijst met contacten op le leveren.
Deze functionaliteit draagt er ook aan bij om het in een
latere fase mogelijk te maken dat de index in de opp
voorafgaand aan een eerste gesprek met de BCO'er zelf
de contactinventarisatie start.

Update Communicatie
Voorbereidingen communicatie vaccineren
Ook het team Communicatie bereidt zich voor op het
vaccinatieprogramma. Dat doen we in nauwe
samenwerking met de communicatieadviseurs van de
GGD'en.
Er is een werkgroep in oprichting samen met alle leden.
We bereiden woordvoeringslijnen en Q&A's voor,
monitoren social media en voorzien GGD'en van
(pers)advies waar nodig.

Landelijk onderhouden wij de (pers)contacten met onder
meer VWS, RIVM, maar ook partijen als LHV en CBG.
Daarnaast zijn we aangesloten op de teams bij VWS en
RIVM die campagnes en voorlichtingsmaterialen zullen
ontwikkelen. Zodat we- net als bij testen- kunnen
zorgen dat alle GGD'en zo spoedig mogelijk beschikken
over de materialen die ze nodig hebben.

Neem gerust contact op met
of als u hier vragen over
of suggesties voor hebt.

Omgevingsbeeld LOT-C
Hier vindt u het Omgevingsbeeld sectie Gezondheidszorg
van de periode 26 november 12.00 uur t/m 3 december
12.00 uur.
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Update LCDK
Hier vindt u de LC DK-nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

Update PSH-GOR
Hierbij ontvangt u de 18e nieuwsbrief over PSH en GOR bij
de coronacrisis.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• GGD richt pijlen op zomer 2021 voor grote
vaccinatiecampagne nu.ni

• GGD Zeeland: 'Daling besmettingen, maar
situatie precair' Omroep Zeeland

• GGD-arts over corona bij pubers: 'Niet scholen,
maar vriendenbubbels zijn grootste risico' De
Stentor

mn.gy ·+mg
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Update 11 december 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, ter inspiratie: GGDrU Coronabedrijf-app, Update monitoring, Stand van zaken
ontwikkeling digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD, Verbinding proces
Gezondheidsonderzoek na rampen aan programmacollege PSH m.i.v. 1 dec. 2020, Update
LOT-C en in de media.

Actualiteiten
CBS: Sterfte in week 49 nog steeds verhoogd
Het CBS meldt dat in week 49 (30 november tot en met 6
december 2020) ongeveer 3.450 mensen in Nederland
zijn overleden. In de winter neemt het aantal
overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog
ruim 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Ook
het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 26 november tot en met
2 december is de sterfte licht verhoogd in de
leeftijdsgroep 55-64 haar en sterk verhoogd in de
leeftijdsgroepen 65 -74 jaar en 75 jaar en ouder.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Op woensdag vond er wederom een plenair debat
plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Vaccineren, de aanhoudende sluiting van de horeca en
het nieuwste steunpakket voor getroffen ondernemers
waren de meest in het oog springende onderwerpen die
besproken werden. Minister de Jonge kreeg van
oppositiepartijen kritische vragen over het opleiden van
vaccinatiepersoneel door de GGD en de balans tussen
vaccineren en de testcapaciteit. Een aantal relevante
moties werd ingediend, waarover dinsdag wordt
gestemd:

ggdghor.nl

• Motie van het lid Klaver (GL) en consorten over
het benutten van testlocaties voor vaccinaties
niet ten koste laten gaan van de testcapaciteit.
(Oordeel Kamer).

• Motie van het lid Klaver (GL) en consorten over
de minimalisering van spillage bij de
corona vaccins. (Oordeel Kamer).

• Motie van de leden Klaver (GL) en Jetten (D66)
over sneltestlocaties op mbo-, hbo-, en wo
instellingen. (Oordeel Kamer).

• Motie van de leden Marijnissen (SP) en Ascher
(PvdA) over voorkomen van hogere werkdruk in
verpleeghuizen door inzet voor de GGD.
(Oordeel Kamer).

• Motie van de leden Marijnissen (SP) en
consorten over meer ruimte voor de
amateursport. (Oordeel Kamer).

• Motie van het lid Sazias (50Plus) over
zorg vrijwilligers betrekken bij coronavaccinatie.
(Oordeel Kamer).

• Motie van het lid Van Haga (FvD) over PCR-tests
alleen gebruiken in combinatie met klinisch
onderzoek. (Ontraden).

• Motie van het lid Wilders (PVV) over het
toevoegen van zelfstandige wonende 70-
plussers met comorbiditeit aan de eerste
vaccinatiegroepen. (Oordeel Kamer).



Kamerbrieven
Kamerbrief Stond von Zaken Covid-19.

Schriftelijke vragen
• Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP)

over het bericht 'Registreer wie welk vaccin
krijgt' zeggen de apothekers'.

• Beantwoording schriftelijke vragen leden Bruins
(CU) en Paternotte (D66) over de mogelijkheid
tot sneltesten op Schiphol.

• Beantwoording schriftelijke vragen lid Asscher
(PvdA) over dreigende tekort aan
testmoteriolen.

• Beantwoording schriftelijke vragen leden
Diertens (D66) en Poternotte (D66) over het plots
sluiten von de teststraot op Schiphol.

• Beantwoording schriftelijke vragen von de leden
Kröger en Klover over het COVID-19 virus.

Overig
Vrii Nederland bericht over de verhouding tussen de
GGD en de curatieve zorg gedurende de coronacrisis,
onder het mom 'voorkomen is beter dan genezen'.

Ter inspiratie: GGDrU Coronabedrijf-app
GGD regio Utrecht heeft een onboarding-app voor
nieuwe medewerkers von het Coronobedrijf ontwikkeld.
De opp bereidt medewerkers voor op werken binnen het
Coronabedrijf. In het algemene hoofdstuk vinden
medewerkers informatie over de organisatie en een
Q&A. Naast het algemene hoofdstuk heeft elk team
(KCC, BCO, bemonstering etc.) een eigen hoofdstuk met
specifieke informatie en werkinstructies. Naast nieuwe
medewerkers, gaan ook huidige medewerkers gebruik
maken van de opp. Voor deze collega's deelt GGDrU
ofdelingsspecifieke nieuwtjes, relevante links en wordt de
APP gebruikt voor het opfrissen von kennis. Een
onderdeel van de app is dit welkomst-filmpie.

Update monitoring
Donderdag l O december zijn er vier nieuwe pagina's op
het landelijk dashboard corong ygn de rijksoverheid live
gegaan:

Sterfte;
• Gehandicaptenzorg:

Thuiswonende 70-plussers;
• Naleving & draagvlak.

Daarnaast is de bevolkingsopbouw toegevoegd aan de
testuitslagenpagina en zijn er verbeteringen
doorgevoerd voor mensen met een beperking.

Stand van zaken ontwikkeling digitale ondersteuning
bron- en contactonderzoek GGD
Wij werken aan nieuwe digitale ondersteuning voor het
bron- en contactonderzoek door de GGD'en. Deze
bestaat uit twee onderdelen: de opp GGD Contact voor
iedereen die besmet blijkt met het coronavirus en het
BCO-portaal, het bijbehorende portaal waarin de bron
en contactonderzoekers van de GGD werken.
Wij hanteren een gefaseerde aanpak waarin GGD
Contact en het BCO-portaal stap voor stap worden
ingevoerd. In november voerden wij gebruikerstesten uit
met GGD West-Brabant. Een team bron- en
contactonderzoekers werkten met het portaal en de opp
om zo te ervaren waar je als gebruiker tegenaan loopt of
juist profijt van hebt als je opp gebruikt in bron- en
contactonderzoek.

De eerste praktijktest start maandag 14 december, ook in
West-Brabant. Dat houdt in dat een aantal GGD
medewerkers in deze regio bij het opstarten van het
bron- en contactonderzoek de besmette persoon
vragen om de GGD Contact-opp te gebruiken om de
correcte contactgegevens van hun nauwe contacten
aan te leveren. Hiermee wordt de kans op fouten in
gegevensoverdracht kleiner en kan het vervolgproces
sneller in gang worden gezet.

De praktijktest biedt de mogelijkheid om eventuele
kinderziekten in de digitale oplossing te signaleren en op
te lossen, ook evalueren wij waar de oplossing verbeterd
moet worden met het oog op gebruiksvriendelijkheid.
Daarnaast geeft het de ruimte om het werken met GGD
Contact te verenigen met de bestaande werkprocessen
en medewerkers te trainen in het gebruik. Hiertoe zetten
wij onder meer gebruikersondersteuning en e-learning in.
Daarnaast is er een helpdesk voor burgers die vragen
hebben over het gebruik van de opp. De komende tijd
wordt de praktijktest uitgebreid naar nog vier regio's, te
weten Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek,
Twente en Zuid-Limburg én landelijke partner SOS
International.

Verbinding proces Gezondheidsonderzoek na rampen
aan programmacollege PSH m.i.v. 1 dec. 2020
Zodra een crisis de publieke gezondheidsdimensie
bedreigt - zoals nu het geval door de Corona pandemie
- is het zaak om adequaat invulling te geven aan de
GGD crisisprocessen Infectieziektebestrijding,
Psychosociale hulpverlening (PSH) en
Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR). De eerste
twee aandachtsgebieden zijn binnen GGD GHOR
Nederland reeds belegd in adviescolleges aan de DPG
raad. Voor laatstgenoemde proces 
gezondheidsonderzoek na rampen - ontbreekt een
dergelijke structuur. Er is sprake van een natuurlijk
momentum om dit proces binnen de bestaande
structuur van advisering binnen GGD GHOR Nederland
te beleggen. Daarnaast is er een natuurlijke verbinding
tussen GOR en PSH, omdat de resultaten van
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gezondheidsonderzoek de basis vormen voor de
inrichting en uitvoering van behoefte gestuurde PSH.

Doel GOR
In de handreiking gezondheidsonderzoek na rampen
wordt GOR omschreven als "onderzoek ( ... ) naar
psychische en fysieke gezondheid en naar de zorg- en
ondersteuningsbehoeften van getroffenen". GOR
beperkt zich daarbij niet alleen tot klassieke rampen,
maar kan ook worden ingezet bij een langslepende crisis,
een incident, een ongeval of ziekte-uitbraak.

Verbinding GOR aan programmacollege PSH en CET
PSH-GOR
Kennis over gezondheidsonderzoek na rampen wordt
binnen het programmacollege PSH (2014) reeds
ingebracht door het Nivel en ARQ Nationaal
psychotrauma centrum. Door de GOR dimensie in te
bedden en te verbinden aan de structuur van het
programmacollege PSH vindt een verbreding van de
reeds bestaande kennisbasis plaats. Tevens wordt
hiermee een natuurlijke infrastructuur gecreëerd met het
Crisis Expertteam (CET) in oprichting (2-2021). Het CET
PSH-GOR kan worden geactiveerd bij dreigende
incidenten die tot mentale en/of lichamelijke
gezondheidseffecten kunnen leiden of bij incidenten die
kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Het CET PSH
GOR bestaat voor een groot deel uit die organisaties die
ook reeds deel uitmaken van het programmacollege
PSH.
De regionale verbinding naar procesleiders PSH en GOR
verloopt via de landelijke vakgroepen PSH en VOPG
(vakgroep onderzoekers PG), waar zowel RIVM als ARQ
nauw bij betrokken zijn.

Update LOT-C
Hier leest u het Omgevingsbeeld sectie Gezondheidszorg
van de periode 3 december 12.00 uur t/m 10 december
12.00 uur.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• GGD deelt gezelligheidstips: hoe we toch
Kerstmis kunnen vieren in coronatijd Stentor
GGD Twente gaat zorgpersoneel vaccineren op
terrein van Universiteit Twente RTV Oost
GGD: Stijging besmettingen is tegenvaller, virus
in alle leeftijdsgroepen Omroep Zeeland

• Voorbereiding vaccineren bij GGD in volle
gang: 'Begin voorjaar zijn we er klaar voor' ATS
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Update 15 december 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, signaal IGJ en NZa aan VWS over druk op de zorg, Landelijk Coördinatieteam
Diagnostische Keten wordt Dienst Testen, publiekscampagne coronavaccinatie, aanpassing
CoronlT voor vaccinaties, RVS Eindejaarsessay 2020 'Coronamoe(d)' en in de media.

Actualiteiten
Eerste COVID-19 golf heeft grote impact op reguliere
zorg en gezondheid
Voor het eerst zijn de effecten van de minder geleverde
zorg op de gezondheid ingeschat. Door het uitstel van
delen van de ziekenhuiszorg in de eerste COVID-19 golf
zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren
gaan. Dat staat in het rapport Impact van de eerste
COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid dat
het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS
publiceert. Lees hier het nieuwsbericht.

Update besmettingen
In de week van 9 tot en met 15 december zijn er 58.412
nieuwe personen met een positieve testuitslag voor
coronavirus gemeld. Dit is een stijging van ruim 15.000
meldingen (36%) vergeleken met de week daarvoor toen
43. l 03 meldingen werden gerapporteerd. Het aantal
positieve COVID-19 meldingen van vandaag en gisteren
is een onderrapportage doordat het registratiesysteem
van de GGD sinds zondag overbelast is. Hierdoor worden
positieve meldingen langzamer gemeld aan het RIVM.
Het percentage mensen met een positieve testuitslag is
gestegen naar 12,0%. In de week ervoor was dat 11,6%.
Het reproductiegetal is gestegen en ligt boven de l.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen
Het reproductiegetal R is gestegen en was op 27
november 1,24 (ondergrens 121- 1,27 bovengrens)
gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met
een positieve uitslag. De week daarvoor was het
reproductiegetal 1. Een reproductiegetal boven de l
geeft aan dat het virus zich meer verspreidt, maar de
waarde is ook afhankelijk van veranderingen in
testbeleid en testbereidheid. Als meer mensen zich
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mogen of willen laten testen, kan het reproductiegetal
tijdelijk hoger zijn. Daarom berekent het RIVM ook de
reproductiegetallen op basis van ziekenhuis- en IC
opnames, die niet door testbereidheid of verandering in
testbeleid worden beïnvloed. Deze reproductiegetallen
zijn wat minder precies en minder tijdig, maar geven wel
een goed beeld van de virusverspreiding. Ook de
reproductiegetallen gebaseerd op ziekenhuisopnames
en op IC-opnames liggen boven de l.
Op 27 november waren er ruim 90.000 coronavirus
besmettelijke personen in Nederland. (ondergrens 64.000
en bovengrens 117.000).

Bijna 470.000 mensen getest
Van 7 tot en met 13 december werden in de GGD
teststraten bijna 470.000 testen afgenomen. Dat zijn
130.000 testen meer dan de week ervoor toen de
GGD'en bijna 340.000 mensen op het coronavirus
hebben getest. Van 439.514 testen is de testuitslag
bekend. Van deze groep testten 52.813 ( 12,0%) personen
positief.
De capaciteit in de teststraten is op dit moment
voldoende. De tijd tussen het maken van een afspraak
en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD
teststraten is de afgelopen week iets opgelopen. Iemand
die telefonisch via 0800- 1202 of online een afspraak heeft
gemaakt heeft in de meeste gevallen de uitslag van de
coronatesi binnen 41 Uur, dat was vorige week 34 UUr.

Leeftijdsverdeling
In alle leeftijdsgroepen is het aantal meldingen van
mensen met een positieve testuitslag per 100.000
inwoners gestegen. Hel aantal meldingen per 100.000
mensen is het hoogst in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en
18-24j0ar.



>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Op het moment van het versturen van deze update is er
nog een Kamerdebat gaande over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus en de strenge maatregelen die
de regering heeft aangekondigd. Vanuit Kamerleden
wordt er onder meer gevraagd naar grootschalig testen
in 2021, de BCO-capaciteit, de start van het
vaccinatieproces en de sluiting van basisscholen. U
ontvangt hierover nog een separaat bericht.

Er wordt aankomende donderdag gestemd over moties
die tijdens het debat zijn ingediend. Een overzicht van
relevante, aangenomen moties ontvangt u ook van ons.

Kamerbrieven
• Kamerbrief over de coronamaatregelen van 14

december.

Signaal IGJ en NZa aan VWS over druk op de zorg
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft
samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgen
geuit over de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van
de zorg. Dit deden zij in een brief aan minister Van Ark.
De minister heeft deze brief voorafgaand aan het
Catshuisoverleg van zondag 13 december ontvangen. U
leest deze brief hier.

Zij geven in de brief aan dat indien het aantal
coronabesmettingen niet op korte termijn wordt
teruggebracht, dit onvermijdelijk leidt tot een crisis ten
aanzien van kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van
zorg met ernstige gevolgen voor de mensen die zorg
nodig hebben, en de mensen die deze zorg verlenen.

Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten wordt
Dienst Testen
Mogelijk had u het al gehoord of gelezen: het Landelijk
Coördinatieteam Diagnostische Keten gaat Dienst Testen
heten. Het LDCK krijgt daarmee niet alleen een nieuwe
naam, maar gaat ook deel uitmaken van het ministerie
van VWS. Tegelijkertijd gaat LCH Lab & inkoop ook deel
uitmaken van Dienst Testen.

De overgang naar VWS vindt plaats in twee fasen. De
eerste fase is vandaag afgerond, namelijk: gebruik van
de nieuwe naam. E-mails worden nog wel vanuit@lcdk.nl
verstuurd. Ook de labuitvraag gaat nog via lcdk.nl.
Fase twee start in januari en omvat de verdere overgang
naar Dienst Testen. De verwachting is dat dit eind april
2021 i afgerond. Dienst Testen zal dan als dienst van het
ministerie van VWS volledig 'up and running' zijn.

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen
met Dienst Testen via ops@lcdk.nl.

Publiekscampagne coronavaccinatie
VWS is gisteren gestart met de publiekscampagne
coronavaccinatie. Hier kunt u daar meer over lezen.
In de bijlage treft u een drietal (eerste) uitingen:

• Radiocommercial (vandaag zijn de eerste
commercials al uitgezonden);

• Advertentie (deze wordt vanaf vandaag
geplaatst in huis-aan-huis bladen);
Artikel (deze wordt ook verspreid naar de huis
aan-huis bladen).

We gaan ervan uit dot er nog veel meer middelen zullen
volgen. Daarvan houden we jullie zo goed (en snel)
mogelijk op de hoogte!
Als u hier vragen over heeft, don kunt u contact
opnemen met

Aanpassing CoronlT voor vaccinaties
Het landelijke team vaccinatie is druk bezig om het
bestaande ICT-systeem (CoronlT) zo aan te possen dat
de GGD'en op korte termijn kunnen gaan registreren en
afspraken maken voor vaccinaties. Dit systeem is een
bepalende factor in het vaccinatieproject. Aanstaande
donderdag stelt het landelijk team met de expertgroep
de definitieve inrichting vast. Daarna gaan we bouwen,
testen en zorgen we voor implementatie. Bij dot laatste
gaat het om werkinstructies voor de betrokken callcenter
medewerkers en de inrichting van de beheers-helpdesk.

RVS Eindejaarsessay 2020 'Coronamoe(d)'
Het eindejaarsessoy Coronamoe(d) van de Raad voor
Volksgezondheid & Samenleving (RVS) is vanaf vandaag
online te lezen en te delen.

Met dit eindejaarsessay wil de RVS perspectief bieden,
juist omdát het virus onze samenleving voorlopig zal
blijven beïnvloeden. Dat doen zij door te laten zien dat
de coronacrisis behalve een gezondheidskwestie ook
een sociale kwestie is, en door routes te verkennen die
kunnen helpen om die twee kwesties met elkaar
verbinden. In dit essay roept RVS alle mensen die snel en
onder druk besluiten moeten nemen- van professional
tot premier - op om de beslissingen van nu van een
breder toekomstperspectief te voorzien. Dus om meer
waarden dan alleen de bescherming van
volksgezondheid leidend te laten zijn. Coronamoed in
plaats von crisismanagement. De routes en
praktijkvoorbeelden in dit essay kunnen daartoe
inspireren.

Vervolg eerdere advies mei 2020
Het eindejaarsessoy Coronomoe(d) is een vervolg op het
eerdere_RVS_advies [Samen]leven_is_meer dan overleven
(mei 2020). In dat advies deed de RVS al de oproep om
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een breder perspectief juist in tijden van corona koste
wat het kost niet uit het oog te verliezen. Op een aantal
punten heeft de aanpak van de coronacrisis zich
sindsdien zichtbaar verbreed. Dat is bijvoorbeeld terug te
zien in het besluit om de scholen tijdens de tweede golf
open te houden. Of in het besluit om niet nogmaals tot
een algeheel bezoekverbod in de verpleeghuizen over
te gaan.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• Het gesprek tussen en
van 15 december is hier na te

luisteren.
• Coronavirus: Feiten en fabels van de NOS,

,
, heeft hier een bijdrage aan

geleverd.
• Openhartige over 2020:

"Het was een bizar jaar", RIy Oost
• GGD gaat zorgmedewerkers vaccineren, Dienst

Gezondheid en Jeugd
• GGD Hooglanden bereidt zich voor op

coronavaccinatie, GGD Hooglanden
• Nog voor de kerst start GGD teststraat XL, mét

sneltesten Gelderlander
• Horecamedewerkers en

vonden nieuwe baan bij coronatestlijn: 'Geeft
enorm veel voldoening' AD

stag »mag
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Update 18 december 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: Actualiteiten, Uit de
Tweede Kamer, Ter inspiratie: Verantwoording aanpak COVID-19, Start praktijktest GGD
Contact en BCO-portaal bij GGD West-Brabant, Advies over JGZ en lockdown, Update
monitoring, Vertrouwensmonitor GGD, Update Meldportaal Testuitslagen voor externe
partijen, Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en toezicht kinderopvang, Update LOT-C en in
de media.

Actualiteiten
CBS: Sterfte neemt verder toe in week 50
Het CBS meldt dat in week 50 (7 december tot en met
13 december 2020) ongeveer 3.550 mensen in
Nederland zijn overleden. In de winter neemt het aantal
overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog
ruim 450 hoger dan verwacht voor deze periode. Ook
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 3 december tot en met
9 december is de sterfte licht verhoogd in de
leeftijdsgroep 55-64 haar en sterk verhoogd in de
leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 7 5 jaar en ouder.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard corongyirys ygn Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Dinsdag schreven wij hier al kort over het coronadebat
dat nog gaande was bij het versturen van de DPG-mail.
Minister de Jonge gaf, met betrekking tot de
vaccinatievoorbereidingen, toen al aan dat de GGD'en
nog wachten op aanvullende informatie vanuit de EMA
en de Gezondheidsraad. De Kamer reageerde begripvol
en was blij met de optimistische berichten over de
voorbereiding. Deze houding veranderde
donderdagochtend na nieuwsberichten dat andere
Europese landen eerder kunnen starten met vaccineren
dan Nederland. Er werd daarom gisterenavond een
aanvullend spoeddebat gehouden, waarin de Minister
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veel kritiek kreeg op het "te laat" inschakelen van de
GGD'en en de voorbereiding ten aanzien van de
benodigde IT-systemen. De Minister hield vol dat het
starten met vaccineren op 8 januari met de eerste prik en
op l januari starten in drie regio's de meest zorgvuldige
en daarom snelste weg is. Een motie van het lid Wilders
(PVV) om nog dit jaar te starten met vaccineren werd
door de Kamer verworpen. De volgende moties werden
wel aangenomen:
• Motie van het lid Azarkan (DENK) over opname van

vaccingegevens in een database.
• Motie van het lid Azarkan (DENK) over vooraf

toestemming vragen over opname van
vaccingegevens in een database.

Tijdens het dinsdagdebat werden geen relevante moties
aangenomen.
Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Veldman (VVD) over

het bericht 'Niet bewoners maar personeel van
verpleeghuizen als eerste gevaccineerd'.

• Schriftelijke vragen het lid Kroger (Groenlinks) over de
vaccinatiestrategie.

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van
der Graaf (CU) over de gevolgen van de
coronacrisis voor mensen in de prostitutie.

Kamerbrieven
• Kamerbrief over de planning vaccinatie COVID-19.
Verslagen
• Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over

monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho.



Ter inspiratie
Bijgaand sturen wij u het document 'Verantwoording
aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam
Amstelland' Het bevat de tussentijdse verantwoording
van de

.

Start praktijktest GGD Contact en BCO-portaal bij GGD
West-Brabant
Wij werken hard aan nieuwe digitale ondersteuning voor
het bron- en contactonderzoek door de GGD'en. Deze
bestaat uit twee onderdelen: de opp GGD Contact en
het BCO-portaal. Wij hanteren een gefaseerde aanpak
waarin GGD Contact en het BCO-portaal stap voor stap
worden ingevoerd.

De eerste praktijktest start vandaag, vrijdag 18
december, in West-Brabant. In deze test vragen een
aantal GGD-medewerkers van deze regio de besmette
persoon om de GGD Contact-opp te gebruiken om de
correcte contactgegevens van hun nauwe contacten
aan te leveren bij het opstarten van het bron- en
contactonderzoek. Hiermee wordt de kans op fouten in
gegevensoverdracht kleiner en kan het vervolgproces
sneller in gang worden gezet. De komende tijd wordt de
praktijktest uitgebreid naar nog vier regio's. te weten
Rotterdam-Rijn mond, Gooi en Vechtstreek, Twente en
Zuid-Limburg én landelijke partner SOS International.
Wij hebben vandaag een nieuwsbericht op onze website
geplaatst over de laatste stand van zaken. De
communicatie houden we tot opschaling van de
praktijktest (medio januari) low profile.

Advies over JGZ en lockdown
Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown heeft
het Landelijk Advies Team JGZ Covid-19 een document
opgesteld om aan te geven hoe ten tijde van de strenge
lockdown de JGZ-praktijk uitgevoerd kan worden. Kort
samengevat gaat in principe alles door. Met extra
aandacht voor de noodzaak van face-to-face
contacten buiten de vaccinaties en screeningen om en
voor het contact hebben/houden/zoeken met de
kwetsbare jongeren en gezinnen. In samenspraak met
onderwijs, opvang en leerplicht.

Update monitoring

Nieuwe REC-structuur
Het RIVM/CIb (Programma Regionale Ondersteuning)
heeft de regiodirecteuren van de zogeheten RACregio's
uitgenodigd om vanuit hun regio een kandidaat voor te
dragen voor de nieuwe REC-structuur (REC = Regionaal
Epidemiologie Consulent). Deze REC 'ers zullen in hun
regio bijdragen aan optimalisatie van de regionale
COVID-surveillance (en die van andere infectieziekten)
door analyse en interpretatie van regionale surveillance
data en afstemming hierover met collega REC'ers en het
RIVM. Zij zullen nauw samenwerken met de RAC'ers

(Regionaal Arts Consulenten). De eerste kandidaten zijn
inmiddels voorgedragen.

Osiris-data
Het RIVM/Clb (EPI) stelt vanaf nu de opgeschoonde,
bewerkte en geanonimiseerde Osiris-data waarop de
COVID-19 rapporten die nu 3x per week in PDF naar
GGD'en worden gestuurd, zijn gebaseerd, beschikbaar
aan GGD'en. Per GGD hebben enkele leden van het
team infectieziektebestrijding (alsmede de toekomstige
REC ers) toegang tot deze data, zodat zij hierop ook zelf
analyses kunnen doen.

Open data
Aan de Open Data die het RIVM aan een breed publiek
beschikbaar stelt, worden in de komende periode enkele
variabelen toegevoegd, waaronder meldingsdatum bij
de GGD en data over besmettingen in de
gehandicaptenzorg en thuiswonende ouderen.

Inzicht clusters
Er wordt bij het RIVM/Clb gewerkt aan mogelijkheden
van meer 'real-time' inzicht in cluster-ontwikkeling voor
GGD'en. Hiervoor zullen de centra EPI en LCI nauw
samenwerken met de REC'ers.

start als landelijk
Vanaf 14 december versterkt de Corona
programmaorganisatie (CPO) van GGD GHOR
Nederland in het programma Corona Monitoring/LOT-C
Zorg. Ze vervult de rol van

. Deze rol sluit aan bij
de taken van de GHOR. De GHOR draagt zorg voor het
creëren van een actueel en gedeeld geneeskundig
beeld voor en vanuit de zorgketen. De GHOR verzamelt
relevante gegevens en levert op basis daarvan
(stuur)informatie aan voor de gezondheidszorg voor
veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.

De heeft als voornaamste taak het creëren van
een landelijke beeld en het duiden van zorginformatie
zodat de relevante partijen (GGD, GHOR,
Veiligheidsregio, ketenpartners) de benodigde acties
kunnen inzetten om continuïteit van de zorg te realiseren
en de COVID-crisis effectief te bestrijden. Samenwerking
tussen de 'witte ketenpartners' maar ook de
Veiligheidsregio's en het LOT-C is daarbij van essentieel
belang.

Vertrouwensmonitor GGD: vertrouwen daalt iets, maar
blijft hoog
Hier vindt u de resultaten van de tweede meting van de
vertrouwensmonitor GGD. Deze meting heeft
plaatsgevonden in de week van maandag 7 december.
Het veldwerk voor de eerste meting vond plaats in de
week van 9 november. De eerstvolgende meting staat
gepland in het begin van januari. De meting wordt
gedaan in opdracht van GGD GHGOR Nederland en
uitgevoerd door Ipsos.
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Daling in vertrouwen
In de eerste meting waren vertrouwen (83%) en
perceptie (74%) hoog, In de tweede meting zien we een
daling in het vertrouwen en perceptie. Deze daling is
statistisch wel significant, maar niet erg groot. De cijfers
uit deze monitor zijn vergelijkbaar met het vertrouwen dat
mensen uitspreken in andere organisaties die aan de
coronacrisis werken, zoals het RIVM. Dat ons soms een
laag vertrouwen wordt toegedicht, strookt dus niet met
de werkelijkheid. De onderzoeker van Ipsos typeerde dit
als een 'media-werkelijkheid'

Wat is verder opvallend?
We scoren hoog op een groot aantal kenmerken. In
vergelijking met de eerste meting zien we wel een aantal
kenmerken significant dalen: hardwerkend, zichtbaar,
transparant, onafhankelijk en persoonlijk;
Mensen geven ons een hogere score als ze
daadwerkelijk contact met ons hebben gehad.
Coronagerelateerd contact wordt hoger gewaardeerd
dan niet-coronagerelateerd contact.
De vaccinatiebereidheid is vergelijkbaar met andere
onderzoeken. We zullen de vaccinatiebereidheid bij
vervolgmetingen ook meten om de ontwikkeling te
volgen. Dan doen we ook een uitsplitsing naar
zorgpersoneel.

Wat doen we met deze meting?
We gebruiken de resultaten uit deze meting om onze
communicatiestrategie bij te stellen als dat nodig is en
onze werkprocessen aan te passen als dat kan. De
werkgroep strategische Communicatie doet daarvoor
aanbevelingen aan de DPG-raad.

Update Meldportaal Testuitslagen voor externe partijen
Op 27 november lieten we u weten dat hard wordt
gewerkt aan het Meldportaal Testuitslagen. Via dit
Meldportaal kunnen straks partijen die tests uitvoeren
buiten het GGD-landschap om, hun testuitslagen bij de
GGD melden.
Volgende week wordt het portaal aan 5 organisaties
beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een pilot.
Het Meldportaal wordt naar verwachting medio januari
volledig opgeleverd. Dan kunnen alle externe partijen
een account aanmaken en direct gebruik maken van
de mogelijkheid om op een veilige en eenvoudige
manier de testuitslagen aan ons te melden.
De gegevens die via het Meldportaal worden
uitgevraagd zijn gelijk aan de coronatestwebsite en de
vragen die in het landelijk callcenter worden gesteld.
Hierdoor krijgen de GGD'en straks voor BCO vanuit de
externe partijen in principe exact dezelfde data in
HPZone aangeboden. Wanneer na verloop van tijd
steeds meer partijen gebruik maken van het
Meldportaal, neemt het handmatig invoeren van
gegevens voor BCO-medewerkers steeds meer af.

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en toezicht
kinderopvang
De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de
Wet publieke gezondheid (WPG). Deze wet is van kracht
perl december ji. en geldt vooralsnog tot l maart 2021.
In de wet Twm staan onder andere de maatregelen die
genomen moeten worden ter bestrijding van de
epidemie. Voor de kinderopvang regelt de wet
bijvoorbeeld dat de houder zorgplicht heeft als het gaat
om veilige afstand tussen volwassenen. Ook vormt de
Twm de wettelijke basis voor de huidige sluiting en
noodopvang in de kinderopvang.

Voor de naleving van deze eisen in de kinderopvang is
de DPG aangewezen als toezichthouder. De gemeente
moet deze aanwijzing bekrachtigen met een
collegebesluit. Zodra dit besluit genomen is, en door de
gemeente aan u bekend is gemaakt, kunt u
de toezichthouders kinderopvang van uw
GGD machtigen om in uw naam het toezicht uit te
voeren. Daarvoor deelt GGD GHOR Nederland een
format met de leidinggevenden toezicht kinderopvang.

Het is mogelijk dat een gemeente of GGD signalen krijgt
over een situatie in de kinderopvang waarbij direct
ingrijpen nodig is om verspreiding van het covid-19 virus
te voorkomen. De Twm geeft de burgemeester de
bevoegdheid om dan in te grijpen door middel van een
bevel. De burgemeester kan besluiten
deze bevoegdheid aan u te mandateren. Deze
bevoegdheid kunt u eveneens in ondermandaat aan de
toezichthouder kinderopvang geven. Ook daar voorziet
het genoemde format in.

Het toezicht op de bepalingen in de Twm gebeurt
signaalgestuurd. Hiervoor stelt GGD GHOR Nederland in
afstemming met GGD'en, SZW en VNG nadere adviezen
op.

Update LOT-C
Hier leest u het Omgevingsbeeld sectie Gezondheidszorg
van de periode l O december 12.00 uur t/m 17 december
12.00 uur.

In de media
Gisterenavond was in Op l om de
vaccinatiestrategie toe te lichten. En dat deed hij heel
goed. U kunt dat hier terugkijken.
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Update 22 december 2020

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: Actualiteiten, Uit de
Tweede Kamer, Boodschap VWS: Zorg nodig in coronatijd, Vernieuwd
informatiebeveiligingsbeleid GGD GHOR NL, Update positieve testresultaten naar huisartsen
en In de media/persbericht.

Actualiteiten

RIVM: AIie seinen nog steeds op rood
De opmars van het coronavirus in Nederland gaat
onverminderd door. Het is nog te vroeg om effecten te
zien van de lockdown die op 15 december werd
afgekondigd.

In de afgelopen week van 16 tot en met 22 december is
het aantal meldingen van mensen met een positieve
corona testuitslag toegenomen tot 82.340 meldingen. Dit
is een stijging van ruim 24.000 meldingen vergeleken met
de week daarvoor toen er 58.412 meldingen werden
gerapporteerd. Hiervan zijn ongeveer 6.000 meldingen
toe te schrijven aan de week van 9 tot en met 15
december, maar die door een storing in die week pas in
de afgelopen week zijn gemeld. Dat betekent voor de
week van 16tot en met 22 december een stijging van
ongeveer 20%, bijna 13.000 meer meldingen, vergeleken
met de week daarvoor.

De stijging in het aantal meldingen per l 00.000 is te zien
in alle volwassen leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen
per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroep 13
17 jaar. Het aantal mensen dat zich heeft laten testen
steeg met 8,4% naar 509.644 in de week van 14tot 20
december, maar ook het percentage mensen dat
positief testte nam toe, van 12,1 % in de week van 7 tot
en met 13 december naar 13,6% in de week van 14tot
en mei 20 december.

Variant coronavirus in Verenigd Koninkrijk
Op 19 december heeft het kabinet maatregelen
genomen om het verkeer van en naar het VK te
beperken. De maatregelen zijn genomen naar
aanleiding van een variant van het coronavirus die zich
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sneller lijkt le verspreiden. Of dat zo is en wal dat
betekent, wordt onderzocht. Het is bekend dal virussen
veranderen. Daarover en over de variant in het VK lees je
meer in hel dossier 'Het Virus' (link website RIVM).
>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
De Tweede Kamer is met reces tot en met l l januari.

Kamerbrieven
• Kamerbrief Ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 in het

Verenigd Koninkrijk
• Kamerbrief Uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Diertens (D66) over het

bericht 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en
CAS'

• Schriftelijke vragen van de leden Schonis (D66) en
Paternotte (D66) over het bericht 'Belgen krabbelen
terug: eis negatieve tesi alleen voor wie langer dan
48 uur in België blijft'

Commissievergaderingen
• Inbreng partijen voor schriftelijk overleg over de

ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 in het Verenigd
Koninkrijk



Overig
• Persbericht van de Inspectie voor Leefomgeving en

Transport over het verkeerd verpakken en afvoeren
van besmettelijk afval op testlocaties

Boodschap VWS: Zorg nodig in coronatijd
Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten
altijd contact opnemen met de huisarts of de vaste
zorgverlener, ook in coronatijd. Dat is de belangrijkste
boodschap van de informatiekaart 'Zorg nodig in
corongtijd?' van het ministerie van VWS. De
informatiekaart schetst wat patiënten kunnen doen als ze
klachten hebben, een afspraak of verwijzing hebben, of
als zorg is uitgesteld. Zorgverleners hebben met deze
informatiekaart en handvat om hierover te
communiceren met hun patiënten.

Vernieuwd informatiebeveiligingsbeleid GGD GHOR NL
Het goed inrichten van de informatiebeveiliging is een
belangrijk onderdeel van het verder professionaliseren
van het landelijk beheer van het gehele ICT-landschap
ten behoeve van de Coronabestrijding. Dit
informatiebeveiligingsbeleid is door de recent
aangestelde

aangescherpt, o.a. ten aanzien van
HPZone, het burgerportaal en GGD Contact.

Momenteel bestaat er nog geen landelijk en
gemeenschappelijk beleid voor de informatiebeveiliging
voor de GGD' en, GGD GHOR NL en de partners von
GGD GHOR NL. De noodzaak hiervoor is urgent.

Uitgangspunt hierbij zal zijn de gemeenschappelijke
dataverwerkingen van alle partijen: GGD'en, GGD
GHOR NL en de landelijke GGD GHOR NL partners, en
hoe zij aan de minimale voorwaarden t.a.v.
informatiebeveiliging kunnen voldoen. Onderzocht wordt
hoe de GGD GHOR NL haar leden kan ondersteunen bij
het implementeren hiervan. We houden u hiervan in de
komende periode op de hoogte.

Update positieve testresultaten naar huisartsen
Op l december lieten we u weten dat er wordt er
gewerkt aan de mogelijkheid om de huisarts van een
positief geteste persoon geautomatiseerd te informeren
over de besmetting. We ontwikkelen een veilige, stabiele
en betrouwbare oplossing samen met technische
partijen zoals Stichting ION, Enovation en Vecozo.

Het uitvragen van de toestemming voor het melden van
een positieve testuitslag aan de eigen huisarts gaat in
tegenstelling tot eerdere berichten morgen nog niet live.

De vastlegging is technisch mogelijk, maar het lukt nog
niet om de data voor BCO medewerkers in HPZone
beschikbaar te maken. We verwachten dit begin januari
gereed te hebben. De realisatie en in gebruik name van
de digitale berichten aan huisartsen zal medio januari
plaatsvinden. Daarbij wordt óók toegewerkt naar het
melden aan huisartsen van vaccinaties. Volgende week
informeren we u verder hierover.

In de media/persbericht
Wij kregen dit persbericht met de kop 'Huidige
coronagolf heeft forse impact op psychisch
welbevinden' toegestuurd van MIND.

Volgende update
De volgende update wordt op 29 december verstuurd.
De update van aanstaande vrijdag vervalt.
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Update 15 januari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, onderzoek Q-koorts en COVID-19 m.m.v. GGD Hart voor Brabant,
aankondiging: landelijk convenant laboratoria, update Meldportaal Testuitslagen voor externe
partijen, persaandacht CoronaMelder per provincie, monitor Kwetsbare groepen, update LOT
C, nieuwsbrief Dienst Testen en In de media.

Actualiteiten
Bijna 4. 000 mensen overleden in I e week van 2021
Het CBS meldt dot in de eerste week van 2021 (4 tot en
met l O januari) naar schatting bijna 4.000 mensen zijn
overleden. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht
voor deze periode. Ook het RIVM houdt sterftecijfers
wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van
31 december 2020 tot en met 6 januari 2021 was de
sterfte licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en
sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65 -74 jaar en 75
jaar en ouder.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Bij het debat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus, afgelopen woensdag, zijn onderstaande
relevante moties ingediend. Daarover wordt
aankomende dinsdag gestemd.
• Motie van Wilders (PVV) om olle aanwezige vaccins

komende week in te zetten. (Ontraden.)
• Motie van Wilders (PVV) over vrijwillige vaccinatie in

het eerste kwartaal van iedereen die het risico loopt
op een ernstig verloop van Covid-19. (Ontraden.)

• Motie van Marijnissen (SP) c.s. over veilige
alternatieven voor de schoolsluiting. (Ontraden.)

• Motie von Ploumen (PvdA) c.s. over een nationaal
plan onderwijs. (Ontraden.)
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• Motie van Segers (CU) en Ploumen (PvdA) over een
nationale hulpactie voor solidaire toegang tot
vaccins wereldwijd. (Oordeel Kamer).

• Motie von Kuzu (DENK) en Van der Staoij (SGP) over
keuzevrijheid voor burgers over welk vaccin ze
toegediend willen krijgen. (Ontraden.)

Kamerbrieven
• Stand van zakenbrief COVID-19

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van Bergkamp (D66) over de

vaccinatie van dove of slechthorende
zorgmedewerkers in De Gelderhorst en in het
algemeen.

• Beantwoording schriftelijke vragen van Veldman
(VVD) over de mededeling dat er 4 januari gestart
kan worden met vaccineren.

• Beantwoording schriftelijke vragen van Kröger (GLJ
over de vaccinatiestrategie.

• Beantwoording schriftelijke vragen van Van Gerven
(SP) over het bericht ''Registreer wie welk vaccin
krijgt', zeggen de apothekers'.

• Beantwoording schriftelijke vragen Jetten en Diertens
(D66) over de vaccinatiestrategie in Nederland.

• Beantwoording schriftelijke vragen van Van Haga
(FvD) over de mogelijke terugtrekking van de
Corman-Drosten paper inzake de PCR-test.

Verslagen
• Conceptverslag technische briefing Update

Coronavirus



Onderzoek Q-koorts en COVID-19 m.m.v. GGD Hart voor
Brabant
Vanaf donderdag 14 januari 2021 is het RIVM gestart met
een onderzoek in Noord-Brabant naar Q-koorts en
COVID-19. Samen met onder andere de GGD Hart voor
Brabant en het Jeroen Bosch Ziekenhuis onderzoekt RIVM
of mensen die in de periode van 2007 tot en met 2009 Q
koorts hebben gehad ook een hogere kans hebben op
het krijgen van COVID-19. Voor dit onderzoek worden
gericht deelnemers uitgenodigd.

Aankondiging: landelijk convenant laboratoria -
feedback gevraagd
GGD GHOR Nederland gaat een landelijk convenant
laboratoria opstellen in samenwerking met de
vertegenwoordiging van de landelijke laboratoria. Op dit
moment is het onduidelijk of en welke afspraken met de
laboratoria zijn gemaakt door de verschillende GGD'en.
Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt en vastgelegd,
wordt niet voldaan aan de verplichting uit de AVG.
Daarom hierbij een aankondiging dat het convenant op
22 januari wordt gedeeld met de GGD'en en we uiterlijk
29 januari feedback hierop verwachten, zodat deze kan
worden verwerkt en het convenant kan worden
getekend door alle partijen. Wij hopen op uw
medewerking. In de bijlage vindt u meer informatie over
de noodzaak van dit convenant.

Update Meldportaal Testuitslagen voor externe partijen
Op 8 december informeerden we u over de ontwikkeling
van het Meldportaal Testuitslagen. Door de diverse
technische ontwikkelingen die momenteel lopen is de
livegang van het portaal verschoven naar eind januari.
Via dit Meldportaal kunnen straks partijen die tests
uitvoeren buiten het GGD-landschap om, hun
testuitslagen bij de GGD melden. De gegevens die via
het Meldportaal worden uitgevraagd zijn gelijk aan de
coronatestwebsite en de vragen die in het landelijk
callcenter worden gesteld. Hierdoor krijgen de GGD'en
straks voor BCO vanuit de externe partijen vrijwel exact
dezelfde data in HPZone. De herkomst van het bericht
(commercieel, instelling, anders) wordt expliciet in
HPZone vermeld.

Pilot vanuit Taskforce Spoor 2
Vanuit de Taskforce Spoor 2 wordt hard gewerkt aan een
pilot voor testen door werkgevers. Deze start komende
week bij het OM Arnhem. Vanuit de gebruikersaccep
tatietest (GAT) van het Meldportaal hopen we het OM
en een aantal andere partijen zo snel mogelijk aan te
sluiten. Wanneer er geen grote bevindingen uit deze
ervaringen komen, wordt de livegang gerealiseerd. Via
nieuwsberichten informeren we diverse partijen zoals
VNO-NCW, LHV, IGJ, VVT en ziekenhuizen over de komst
van het Meldportaal. Ook wordt een flyer ontwikkeld die
we via die partijen en via de regionale GGD'en naar
externe testlocaties verspreiden. Hierin maken we
duidelijk wat het Meldportaal is, hoe het werkt en
waarom het gebruik ervan nodig is.

Persaandacht CoronaMelder per provincie
Voor de communicatiecampagne voor CoronaMelder
verspreidt VWS maandagochtend een huis-aan
huisartikel op provinciaal niveau. De aanleiding van het
artikel is het onderzoek over CoronaMelder dat Tilburg
University heeft uitgevoerd op provinciaal niveau. Zij
melden hierin dat gebruikers de opp nuttig vinden en dat
met de opp mensen sneller bereikt worden en dat er
meer mensen bereikt worden.

Dit wordt met cijfers onderbouwd. Zo wordt uitgelicht
hoeveel testen de GGD'en uit een provincie gezamenlijk
hebben gedaan waar een melding aan vooraf ging.

Uw communicatieadviseur heeft hier meer informatie
over gekregen om mogelijke persvragen na het
verschijnen van het artikel, mee te kunnen
beantwoorden, zoals een concept-voorbeeldartikel en
cijfers.

Monitor Kwetsbare groepen
Deze week is de maandelijkse Monitor Kwetsbare
groepen gedurende de coronacrisis van het LOTC weer
uitgebracht. Voor het eerst zijn er ook gegevens over
chats van Fier meegenomen. Deze instantie biedt hulp
en een luisterend oor aan slachtoffers van o.a. huiselijk
geweld, seksuele dwang en kindermishandeling.
Samen met gegevens van de politie, Veilig Thuis, 1-1-3
online en de GGD'en trachten we op deze wijze een
steeds completer overzicht te bieden van de trends in de
meldingen over hulpvragen, noden en behoeften van
kwetsbaren in de samenleving.

Update LOT-C
Hier vindt u het Omgevingsbeeld sectie Gezondheidszorg
van de periode 7 januari 12.00 uur t/m 14 januari 12.00
uur.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hier vindt u de nieuwsbrief van de Dienst Testen van
vrijdag 15 januari.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:
• Leeuwarder Courant: 'We

moeten heel voorzichtig blijven, ook na vaccinatie'
• Rijnmond,nl: : Zorgmedewerker

krijgt eerste coronavaccinatie bij GGD-locatie Zuid
Holland Zuid

• Omroep Gelderland: : Gelderse GGD's klaar
voor massavaccinatie: 'Het begin van het eind'

• Algemeen Dagblad: : Pas op voor
coronatest-moeheid: 'Ook na 5 negatieve testen én
prik blijft het nodig'

• Dagblad van het Noorden: : Noodkreet
GGD en Veiligheidsregio over stijging corona in

• ge Pg

ggdghor.nl
Gel
II

NEDERLAND



Drenthe, leger schiet te hulp in verpleeghuis
Hoogeveen

• Omroep Flevoland: : GGD: testen
20.000 inwoners wordt grote uitdaging

• RTV Oost: : Aantal besmettingen
in IJsselland moet ook naar beneden om impact van
Britse coronavariant het hoofd te kunnen bieden 
RTV Oost

• RTV Utrecht: : GGD gaat grootschalig
testen in coronabrandhaard Bunschoten, virus grijpt
snel om zich heen

• BN/De Stem: : De eerste
GGD-vaccinatie in West-Brabant is gezet: 'Ik ben
vereerd', zegt verpleegkundige

• l Limburg: : Toch wijkzorgmedewerkers
in de rij voor vaccin I l Limburg I Nieuws en sport uit
Limburg

• De Gelderlander: : Ook uit Spijk gaat
direct naar de nieuwe coronafeststraat: 'We zijn
meteen volgeboekt'

73/9/2y' on9
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Update 29 januari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, verzoek tot verwijderen van gegevens, update positieve testresultaten en
vaccinatiemeldingen naar huisartsen, akkoord VWS opschaling BCO medewerkers, ophalen
herijkte opschalingsplannen en in de media.

Actualiteiten
Braziliaanse variant aangetroffen in Nederland
Er zijn twee nieuwe varianten van het coronavirus in
Nederland aangetroffen, die beide hun oorsprong in
Brazilië hebben.
Bij bron- en contactonderzoek is bij twee personen in de
regio Amsterdam, de Braziliaanse variant Pl (B.1.1.28.Pl)
gevonden. Deze beide personen zijn kortgeleden
teruggekomen van een reis naar Brazilië, zijn in
quarantaine gegaan, ontwikkelden klachten en kregen
een positieve testuitslag. Gezien de reishistorie is verder
onderzoek gedaan.

Bij twee personen in de regio Brabant is in
de kiemsurveillance de Braziliaanse variant P2
(B. 1.1.28.P2) aan het licht gekomen. Deze twee personen
hebben geen reishistorie met het Zuid-Amerikaanse land.
Of er een andere link is met Brazilië wordt op dit moment
onderzocht.
Dit type van het coronavirus is ook aangetroffen bij
iemand in de regio Gelderland, die onlangs in Brazilië is
geweest, na terugkeer in quarantaine ging en klachten
kreeg. Uit verder onderzoek van het testmonster bleek
dat deze persoon de Braziliaanse variant P2 had.
Lees het hele bericht bij RIVM

Oversterfte
Het CBS meldt dat in week 3 ( 18 tot en met 24 januari
2021) naar schatting 3.800 mensen in Nederland zijn
overleden. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht
voor deze periode.
Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 14 tot en met 20 januari
was de sterfte verhoogd in de leeftijdsgroep 65-7 4 jaar en
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sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. De
sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio's.

» meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Jetten (D66),

Klaver (GL), Ploumen (PvdA) en Van der Staaij
(SGP) over de snelheid van het vaccineren en
de uitvoering van de vaccinatiestrategie.

• Schriftelijke vragen van de leden Van Helvert
(CDA) en Van den Berg (CDA) over de
betrokkenheid van Defensie bij de bestrijding
van de pandemie.

• Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP)
over het bericht 'De strijd om het corona vaccin
barst nu pas echt los'.

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Karabulut (SP) over het verzoek voor inzet van
Defensiepersoneel ter ondersteuning van het
zorgpersoneel.

Schriftelijke overleggen
• Inbreng schriftelijk overleg 'GGD wist al

maanden van privacyproblemen'.
• Inbreng schriftelijk overleg betreffende het

datalek bij de coronasystemen van de GGD.

Eerdere Kamerstukken met betrekking tot IT-systemen
GGD



20 mei 2020: Kamerbrief von minister De Jonge
(VWS) over stond von zaken COVID-19.

• 8 oktober 2020: Kamerbrief von minister De
Jonge (VWS) over landelijke introductie opp
CoronaMelder en 'Oplossing 2'.

• 4 januari 202 l: Kamerbrief von minister De Jonge
(VWS) over COVID-19 vaccinatiestrategie
update stond von zaken.

Eerdere vragen met betrekking tot IT-systemen GGD
• 18november 2020: Beantwoording schriftelijke

vragen Hijink (SP) over het bericht
'Testlijnmedewerkers kunnen bij
persoonsgegevens, ook als dat niet mag?'

• 18november 2020: Beantwoording schriftelijke
vragen Ellemeet, Smeulders en Buitenweg (ollen
GL) over de Coronotestlijn.

Agenda
• Woensdag om 11.00 uur (datum en tijdstip onder

voorbehoud) vindt er een debat plaatst over
het privocylek in de systemen van de GGD.

• Donderdag om 11.00 uur (datum en tijdstip
onder voorbehoud) vindt er een debat plaats
over de ontwikkelingen rondom het coronovirus.

Verzoek tot verwijderen van gegevens
In de FAQ die sinds vandaag op onze website stoot
gepubliceerd, schrijven we dot mensen een verzoek
kunnen indienen voor het verwijderen von de
persoonsgegevens. Mensen hebben door op grond von
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) recht op. Wij begrijpen dot een aantal mensen al
zo'n verzoek bij hun regionale GGD hebben ingediend.
Het is von belong dot wij hiervoor met elkaar een
zorgvuldige procedure inrichten. Wont, het verwijderen
von gegevens ligt toch wot ingewikkelder don op het
eerste gezicht te verwachten volt.

Daarom werken wij op dit moment aan de precieze
invulling von het recht op gegevensverwijdering en
procedure die we hiervoor kunnen inrichten. Zo zoeken
we uit welke gegevens in welke gevallen verwijderd
mogen worden.

Wont, behalve aan de AVG hebben we ook te voldoen
aan de Wet Publieke Gezondheid (WPG). En die stelt
eisen aan ons als GGD'en. bijvoorbeeld over de
bewaartermijnen von medische gegevens. Wij houden u
op de hoogte von de invulling en procedure rond het
verwijderen van gegevens. Als door aanleiding voor is,
zullen we dit ook op de FAQ op onze website aanpassen.

gevaccineerd zijn, goot komende week live. Het systeem
wordt eerst in gebruik genomen met de
vaccinatieberichten. Loter in februari volgen de positieve
testresultaten. Vanuit de prioritering von IT-zaken en
andere overwegingen, is er gekozen om
vaccinatieberichten voorrang te geven in de
ontwikkeling. Via de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV) worden begin volgende week huisartsen
geïnformeerd over de automatische melding, ook
ontvangen ze een foctsheet met informatie over deze
oplossing.

Akkoord VWS opschaling BCO medewerkers
De opschaling von BCO medewerkers bij de regionale
GGD'en en de landelijke partners is tot half december
2020 beter gegaan don gepland volgens de roadmap
1.0.De GGD'en hebben met elkaar extra opgeschaald
von 2.7 40 fte naar 3.400 fte. Deze opschaling heeft in
2020 plaatsgevonden in afstemming en met
toestemming von de minister von VWS. Inmiddels is ook
het formele akkoord von VWS voor deze opschaling
ontvangen. Daarbij is aangegeven dot
de financiële verplichtingen, die door de individuele
GGD'en zijn aangegaan om deze gezamenlijke
opschaling von de regionale capaciteit in 2020 te
realiseren, door het ministerie von VWS zullen worden
voldaan.

Ophalen herijkte opschalingsplannen zorgcapaciteit
In alle GGD-regio's wordt geanticipeerd op het
voorbereiden op een "worst case scenario" en het
herijken von de opscholingsplonnen.

Hierover is ook gesproken in het overleg "regionale
zorgcapociteit op peil houden" tussen GGD GHOR
Nederland, het ministerie von VWS, NZo en IGJ von
afgelopen dinsdagavond 26 januari.

In de notulen hiervon is vastgesteld dot de pionnen er
eind volgende week liggen. De nuancering is dot de
pionnen don niet rond hoeven te zijn, moor dot elke
regio er wel mee aan de slog is.

Het expertiseteom zorgcontinuïteit zal in de komende
week bij olle GGD-regio's het net gaan ophalen. We
zitten in de voorbereidingsfase en willen kijken wot er is
en waar er nog behoefte is aan ondersteuning.

Update positieve testresultaten én vaccinatiemeldingen
naar huisartsen
Het systeem om huisartsen geautomatiseerd te
informeren over patiënten die positief getest en/of
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In de media
De afgelopen dogen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten met uit regio's:.



kwetsbaarheid systeem
was bekend RTL Nieuws
GGD stopt na datadiefstal versneld met
softwaresysteem NRC
Fout bij GGD: vrouw wordt gevaccineerd in
plaats van getest RTV Rijnmond

• Brabantse GGD's gaven vorig jaar zeker 120
miljoen euro uit aan coronabestrijding Omroep
Brabant

• GGD vermoedt opmars Britse variant in Zeeland
Omroep Zeeland
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Update 2 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, Nieuwsbrief Dienst Testen, Denktank Coronacrisis van de SER: Ga gezamenlijk
aan de slag met de herstelagenda en in de media.

Actualiteiten
Nieuwe varianten gooien roet in het eten
We zien deze week, von 27 januari tot en met 2 februari
28.628 meldingen van mensen met een positieve
coronatestuitslag, een daling van 20% in vergelijking met
de week van 20 tot en 26 januari. Het percentage
mensen met een positieve coronatestuitslag is l 14%.
ongeveer gelijk aan de week daarvoor ( l l ,7%).
Nederland bevindt zich met 164 besmettingen per
l 00.000 inwoners in de afgelopen week nog steeds in
de ernstige fase van de epidemie. Het aantal mensen
dat zich heeft laten testen is de afgelopen weken
afgenomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in
de afgelopen week, net als de week er voor, iets
afgenomen. Het aantal IC intensive care opnames is iets
toegenomen. In de week van 25 tot en met 31 januari
werden 1.216nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd,
166 minder opnames dan de week ervoor. Van deze
ziekenhuisopnames werden 254 mensen op de IC
afdelingen opgenomen, l O meer dan de week
ervoor. Lees verder.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling CQVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerstukken
• 98e OMT-advies deel l en kabinetsreactie.

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Veldman (VVD) over

het bericht 'Commissie neemt belangrijke
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maatregelen voor een verenigd front tegen Covid
19'.

• Schriftelijke vragen van het lid Veldman (VVD) over
het bericht 'Thuis testen of je besmet bent met
corona, nu nog als experiment.'

• Schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) over
het bericht 'De vaccinatie van bewoners en
personeel in de langdurige zorg.'

Agenda
• Morgen om l l .00 uur is het debat Over 'een

privacylek in de systemen van de GGD'.
• Donderdag, tussen 9 en half l l, is er een technische

briefing Update Coronavirus. Om l l .00 uur start dan
een plenair debat over de ontwikkelingen rondom
het coronavirus.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hier vindt u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

Denktank Coronacrisis van de SER: Ga gezamenlijk aan
de slag met de herstelagenda
De Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische
Raad heeft maandag l februari het nieuwe advies
Perspectief op Herstel gepubliceerd. Dit advies richt zich
op de komende maanden en de periode van herstel.
De kern van dit advies is: start met het gezamenlijk
voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de
coronacrisis gaan inzetten. Blijf de gezondheidscrisis
bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers
en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig.
Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons



allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om
naleving en draagvlak te stimuleren. En bovenal: houd
vol en pok door!

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten met DPG' en (von
alleen vandaag!) uit regio's:
• Agressie, een dotolek en een uitgebrande teststroot,

maar GGD'ers buffelen door, Nos
• FNV vindt 'onderbetaling' medewerkers

coronacallcenter 'oneerlijk en genant', Nieuwsuur
• Zo gaat het er aan toe in de priktent GGD: 'De kritiek

stoort me', Noord Holland Nieuws
• Derde GGD-medewerker aangehouden voor

datadiefstal, RTL Nieuws
• GGD opent XL vaccinatielocatie in Utrecht voor 2800

prikken per dog, Nu.ni
• Binnenkijken bij het bron- en contactonderzoek: · Het

verdriet is soms zo groot, don voel je het door de
telefoon heen', Tubontio

• GGD is lastpak voor minister de Jonge, De Telegraaf

t spy nor
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Update 5 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, relatiemanagement digitalisering en monitoring gestart, update Meldportaal
Testuitslagen, update vaccinatie berichten en positieve testuitslagen aan huisartsen,
nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Actualiteiten
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek: Sterfte iets
gedaald in week 4

In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar
schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer
sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3
overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van
de voorlopige sterftecijfers per week. Ook
hel RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente dala van het RIVM van 21 tot en met 27 januari
was de totale sterfte sterk verhoogd. De sterfte was licht
verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, verhoogd in de
leeftijdsgroep 65-74 jaar en sterk verhoogd in de
leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd
in alle gecombineerde regio's.

>> meer lezen op de RIVM site
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open dala corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Op woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de
datadiefstal. Een kort verslag van het debat is hier terug
te lezen. Alle moties die zijn ingediend tijdens het debat,
waaronder een motie om een Chief Information Officer
bij GGD GHOR Nederland aan te stellen, zijn op deze
pagina terug te lezen. Dinsdag vinden de stemmingen
over de moties plaats. Dat geldt ook voor onderstaande
relevante moties, die gisteren werden ingediend tijdens
het reguliere debat over het coronavirus. Een verslag van
dat debat kan via deze pagina teruggelezen worden.

ggdghor.nl

Motie van het lid Wilders (PVV) over
bewerkstelligen dat Nederland het
Spoetnikvaccin op korte termijn kan verkrijgen
(Ontraden)

• Motie van het lid Wilders (PVV) over een
vaccinatiebewijs niet langer als voorwaarde
voor toegang tot diensten en voorzieningen
(Ontraden)

• Motie van het lid Kuzu (DENK) over geen
onomkeerbare stappen ten aanzien van
indirecte vaccinatieplicht (Spreekt uit)
Motie van het lid Van Haga (FvD) over kinderen
uitzonderen van test- en
quarantainemaatregelen (Ontraden)
Motie van het lid Sazias (50Plus) over zorgdragen
dat ouderen bij GGD-vaccinatielocaties niet
buiten op een prik hoeven te wachten (Oordeel
Kamer)

• Motie van het lid Klaver (GL) over een
onafhankelijke regeringscommissaris voor de
uitvoering van het vaccinatiebeleid /Ontraden)

• Motie van het lid Van Esch (PvdD) over
verbeteren van basisgezondheid als onderdeel
van de routekaart (Ontraden)

Kamerstukken
• Kamerbrief Stand van Zaken data lek GGD
• Verslag van een schriftelijk overleg over het

datalek bij de coronasystemen van de GGD en
'GGD wist al maanden van privacyproblemen'

• Reactie op verzoek commissie over toezending
documenten inzake communicatie over het
coronatest-IT-systeem van de GGD



• Beleidsman staat bij de GGD tot
aan de knieën in het coronawater, Financieel
Dagblad

• Zo gaat het er aan toe in de vaccinatiehal: 'We
prikken 700 mensen per dag' RIL Nieuws

• Priklocatie bij Rotterdam Airport kampt met
computerproblemen 'We zitten nu eenmaal op
een vliegveld', Algemeen Dagblad
'Serieuze kwetsbaarheden' in GGD-systemen
half december al bekend, NOS

• Volgens GGD-arts heeft
het geplaagde datasysteem HP zone juist 'een
grotere ramp voorkomen', De Volkskrant
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uitslagen aan de GGD live te zetten. Technisch staat alles
klaar. Nu iedere verandering ins ons ICT-landschap extra
aandacht krijgt, hebben we besloten om nog een aantal
zaken aanvullend met experts te beoordelen. Uiteraard
zijn alle ontwikkelingen aan het Meldportaal zorgvuldig
uitgevoerd en getest. Ook is de veiligheid van de keten
uitvoerig beoordeeld. Juist op het snijvlak van menselijke
interactie en de techniek kijken we nog extra zorgvuldig
of we met deze stap voorwaarts in het proces, niet ook
nieuwe risico's introduceren. Deze aanvullende
beoordeling neemt nog enkele dagen in beslag. Hierna
passen we wanneer nodig nog verbeteringen toe. We
gaan er van uil dal we deze stappen snel kunnen
doorlopen, om vervolgens het Meldportaal in gebruik te
nemen in de keten. We starten bij Spoor 2 en bieden
vervolgens gefaseerd hel Meldportaal aan de GGD'en
aan.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten met uit regio's:

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij sturen wij u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de
laatste ontwikkelingen op hel gebied van testen en
testcapaciteit toe.

Update vaccinatie berichten en positieve testuitslagen
aan huisartsen
Hel geautomatiseerd verzenden van
vaccinatieberichten aan huisartsen gaat naar
verwachting volgende week starten. Helaas laat de
automatische berichtgeving aan huisartsen voor
positieve testuitslagen wat langer op zich wachten. Dit
heeft te maken met meerdere factoren, waarbij het
overvolle portfolio aan vernieuwing en veranderingen
een belangrijke rol spelen. Maar ook de recente
ontwikkeling op het gebied van de datadiefstal spelen
een rol. We realiseren ons hoe belangrijk de informatie
over positieve testuitslagen is, voor zowel de huisartsen
als de BCO-collega's. We doen ons best om dit punt zo
snel mogelijk uit te kunnen voeren, maar houden
rekening met een mogelijke vertraging tot begin maart.
Uiteraard houden we u in de tussentijd op de hoogte en
hopen we eerder op te kunnen leveren.

• Afschrift brandbrief RIVM over impact overgang
nieuwe ICT-systeem ten behoeve van hel debat
over het privacy lek bij de GGD

• Kamerbrief Stand van Zaken COVID-19
• Voorlopige resultaten grootschalig testen in de

gemeente Lansingerland
• Presentaties gegeven bij de Technische Briefing

Update coronavirus
• Reactie advies inzet AstraZeneca-vaccin tegen

COVID-19

Kamervragen
• Schriftelijke vragen von de leden Smeulders (GL)

en Kröger (GL) over de onderbetaling van
medewerkers bij de coronacallcenters

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Hijink (SP) over het bericht 'Voor deze ouderen
geen plek meer'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Veldman (VVD) over 'Niet bewoners maar
personeel van verpleeghuizen als eerste
gevaccineerd'

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Kroger (GL) en Paternotte (D66) over het bericht
VK scherpt inreisregels aan'

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Polemotte (D66) en Diertens (D66) over reizen
tijdens de coronacrisis

am9gy mm
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Algemene vragen over communicatie e.d. kunnen
gesteld worden via communicatie@ggdghor.nl.

Relatiemanagement digitalisering en monitoring gestart
GGD GHOR Nederland wil de communicatie met de
regionale GGD'en over digitalisering, monitoring en ICT
services verbeteren. Daarom is voor de Covid
programmaorganisatie digitalisering en monitoring en
ICT-services van de reguliere organisatie
relatiemanagement gestart. Het doel is om zo wensen,
vragen, goede voorbeelden op het gebied van data en
ICT met regionale GGD'en uit te wisselen. Deze input
moet leiden tot een verbeterde afstemming en een
duidelijke terugkoppeling aan de melder.

Het relatiemanagement kan gemaild worden op CPO
IM@ggdghor.nl. Wij verzoeken u vriendelijk dit bericht te
verspreiden binnen corona organisatie in uw GGD.

Update Meldportaal Testuitslagen
In de afgelopen week is hard doorgewerkt om het
Meldportaal Testuitslagen voor het melden van positieve

Voor klachten en storingen rond datafeeds en
downloads is zeer recent al een communicatiekanaal
ingericht, alle CoronlT, HPzone en koppeling
gerelateerde storingen kunnen gemeld worden via:
Servicedesk-coronit@ggdghor.nl. Alle overige klachten
en storingen kunnen gemeld worden bij:
servicedesk@ggdghor.nl.



Coronatestlocaties GGD sluiten mogelijk om
guur winterweer, RTL Nieuws

• Dichten datalek GGD zorgt voor nieuw
probleem: 'Minder zicht op verspreiding
coronavirus', AD
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Update 9 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, publicatie nieuw landelijk geneeskundig beeld corona, en in de media.

Actualiteiten
Kleine landelijke daling maar niet in alle regio's
In de periode von 3 februari tot en met 9 februari kregen
24.668 personen een positieve testuitslag. Het aantal
meldingen zakte nog wel, maar met 14% is de doling
kleiner don in de afgelopen weken. Het reproductiegetol
von 22 januari daalde naar 0,91 (0.88-0.93). Dit is onder
de l, wat post bij de afname die we de afgelopen
weken zogen in de meldingen. Verhoudingsgewijs roken
echter steeds meer mensen besmet met de
besmettelijkere Britse variant.

Aantal testen afgenomen
Het aantal personen dot zich heeft loten testen nom of.
De afgelopen kolenderweek lieten 195.086 personen zich
testen (de week daarvoor 208.275). Door het winterweer
von de afgelopen zondag waren testlocoties von
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gesloten.
Ook maandag werd er minder getest. Van de mensen
die zich hebben loten testen is het deel met een
positieve testuitslag afgelopen week iets gedoold von
11,4% in de week von 27 januari-2 februari naar 10,7%
vorige week.

Verspreiding en leeftijd
In Nederland daalde het aantal meldingen per 100.000
inwoners afgelopen week met 14% vergeleken met de
week ervoor. In GGD-regio Fryslân en Gooi en
Vechtstreek steeg het aantal meldingen per 100.000
inwoners. In Brabant-Noord, Noord-Holland Noord,
Utrecht en Drenthe bleven de aantallen ongeveer
hetzelfde ois de week ervoor. AIie veiligheidsregio's zitten
in de ernstige fose von de pandemie (gerekend met het
aantal positief geteste personen).

De risiconiveaus von de veiligheidsregio's worden nu ook
bepaald met het aantal ziekenhuisopnames. Op basis
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van het aantal ziekenhuisopnames zitten olle
veiligheidsregio's nog in een zeer ernstige fase van de
pandemie.

In alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar is het aantal
meldingen loger in de afgelopen week vergeleken met
de week daarvoor. Sinds afgelopen woensdag is het
bron- en contactonderzoek (BCO) op scholen en op de
kinderopvang hetzelfde ois het BCO bij
volwassenen. Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de
basisschool goon, is het thuisblijf- en testbeleid sinds
gisteren aangepast en hetzelfde ois dot voor oudere
kinderen op de middelbare school en bij volwassenen. Zij
moeten met olle klachten die possen bij COVID-19
thuisblijven en zich loten testen.

Door nieuw BCO-beleid is een lichte stijging te zien in het
aantal jonge kinderen dat afgelopen week getest werd
en ook in het aantal meldingen von positieve
testuitslagen. Met de opening von de basisscholen
kunnen deze aantallen in de jongere leeftijden de
komende weken verder stijgen.

Lees hier verder over onder andere de verspreiding van
de nieuwe coronavarianten

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronovirus von Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht dotobronnen gerelateerd COVID-19
>> open doto corono RIVM

Uit de Tweede Kamer
Vanmiddag is er in de Tweede Komer gestemd over de
moties die zijn ingediend tijdens het debat over de
datadiefstol. Op deze pagino stoot een overzicht welke
moties zijn aangenomen en verworpen. Tevens is er



gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het
debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Daarbij zijn twee relevantie moties aangenomen:

• Motie van het lid Segers (CU) c.s. over het
opstellen van herstelplannen voor gezondheid,
economie en samenleving

• Motie van het lid Sazias (50Plus) over
zorgdragen dat ouderen bij GGD
vaccinatielocaties niet buiten op een prik
hoeven te wachten

Kamerstukken
• Kabinetsreactie op 99e OMT-advies deel l inzake

handreiking neusverkouden kinderen
('snottebellenrichtlijn'J

• Kabinetsreactie op 99e OMT-advies deel 2
• Aanbiedingsbrief vertrouwelijke inzage

risicoanalyse over de test- en traceerketen

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber (CU)

en Bergkamp (066) over Pgb-houders en hun
zorgverleners en de vaccinatiestrategie

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van Nispen (SP) over de coronabesmettingen in
het gevangeniswezen

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van der Staaij (SGP) over ontwikkelingen
rondom het coronavirus

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Asscher (PvdA) over de voorbereidingen voor
vaccinatie tegen het coronavirus

Agendo
• Morgenmiddag om half 5 is er een algemeen

overleg over de initiatiefnota van de leden
Klaver (GL) en Kröger (GL) over de tijdelijke
testsamenleving

Publicatie nieuw landelijk geneeskundig beeld corona
Vrijdag 5 februari is het nieuwe landelijk geneeskundig
beeld corona "live gegaan' in het
informatiemanagementsysteem Landelijk Crisis
Management Systeem Geneeskundige Zrg (LCMS-GZ).
In goede samenwerking met het LOT-C dragen de
informatiecoördinatoren geneeskundige zorg en het

de regie over het
geneeskundig beeld. Vanuit de thema's verspreiding
virus, vaccinaties, zorgcontinuiteit acute- en niet-acute
zorg en maatschappij/medio wordt de beschikbare
landelijke informatie geordend en gedeeld. Doel is het
ondersteunen van scenariovorming en besluitvorming in
de regio's. Alle GHOR-regio's hebben toegang tot dit
landelijk beeld. Ook de koppeling met het landelijk beeld
vanuit het LOT-C is geborgd.

actualiseren.

Het team staat open voor lips en feedback! Hiervoor kan
contact opgenomen worden met

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten met DPG'en (van
alleen vandaag!) uit regio's:

• Hoog bezoek: koning Willem Alexander gaat langs
bij test- en priklocaties in regio Utrecht, AD

• GGD-medewerkers moesten wandelend naar de
RAi, maar vaccinaties gaan gewoon door. NH
Nieuws.

• Gesloten testlocaties wegens de sneeuw, invloed
op het verloop van de pandemie onzeker, Trouw

• Coronales! bij kinderen: 'We kunnen het niet leuk
maken maar wel zachtjes doen', RIV Drenthe

• Veilig alternatief voor GGD software lag op de plank,
maar werd niet gebruikt, Financieel Dagblad

• Wintersweer zorgt voor halvering positieve testen
(interview met ), BNR

De komende weken gaan we verder met wensen en
feedback uit de regio's ophalen, het beeld
complementeren en zorgen voor regelmatig

we,y a
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Update 12 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, maandbeeld kwetsbare groepen, nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Actualiteiten
Centraal Bureau voor de Statistiek: Sterfte verder
gedaald in week 5
In week 5 ( l tot en met 7 februari 2021) overleden naar
schatting 3 600 mensen. Dat zijn 150 meer sterfgevallen
dan verwacht voor deze periode. In week 4 overleden 3
678 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de
voorlopige sterftecijfers per week. Ook
het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de week van
28 januari tot en met 3 februari 2021 was de totale sterfte
in Nederland sterk verhoogd in alle gecombineerde
regio's. In totaal zijn 3.619 sterfgevallen gemeld (613
meer dan gemiddeld verwacht in de deze periode). De
sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74
jaar en 7 5 jaar en ouder.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerstukken
• Kamerbrief stand van zaken digitale ondersteuning

pandemiebestrijding
• Kamerbrief over Koppeling DigiD GGD
• Kamerbrief over Bevindingen 'Red Team' bij GGD

Verzoeken vanuit Kamercommissie VWS
• Verzoek om openbaarmaking risicoanalyse inzake

datalek bij GGD
• Verzoek van leden Dik-Faber (CU) en Van den Berg

(CDA) om een overzicht van de gewijzigde
vaccinatiestrategie en reactie op uitzending
Nieuwsuur
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Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66) en

Westerveld (GL) over het bericht 'De tentamenzaal
in ná de sneltest'

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht 'Restcapaciteit reguliere zorg bleef lang
onbenut'
Schriftelijke vragen van de leden Hijink (SP) en Van
Gerven (SP) over het bericht 'Austria sounds alarm
over South Africa Coronavirus Variant in Tyrol region'
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Diertens (D66) over incorrecte cijfers van de
ziekenhuisopnames en de besluitvorming hieromtrent

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van
Gerven (SP) over het bericht 'De strijd om het
coronavaccin barst nu pas echt los'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van
Haga (FvD) over het gebruik van het middel
ivermectine tegen COVID-19
Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Kröger (GL) en Van den Berge (GL) over de
vaccinatiestrategie

Maandbeeld kwetsbare groepen
Dit is de maandelijkse rapportage 'kwetsbare groepen'
over week lt/m 4 van 2021. Hierin wordt een beeld
gegeven van drie kwetsbare groepen op basis van
kwantitatieve data en een kwalitatieve uitvraag:
l . mensen in huiselijk geweld-situaties
2. mensen met bestaande psychische/sociale

kwetsbaarheid en risico op ontregeling
3. mensen met ernstige psychische/sociale

kwetsbaarheid zonder zorg en/of zonder dak/thuis.
In deze versie treft u gegevens aan van Fier, van de
politie, VeiligThuis, 1-1-3 online en de GGD'en. Samen
trachten we op deze wijze een steeds completer
overzicht te bieden van de trends in de hulpvragen,



noden en behoeften van de kwetsbaren in de
samenleving. Deze monitor is in samenwerking tussen
LOT-C en GGD GHOR Nederland samen met
onderzoeker tot stand gekomen.

Nieuwsbrief testen
Hier vindt u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten met DPG'en uit regio's:

• RTV Oost:
over de dalende besmettingscijfers in

Twente
Tubantia en AD: geeft
antwoord op: Wie krijgen er eigenlijk als laatste de
prik tegen Covid-192
Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden:

meldt: Helikopter brengt
volgende week coronavaccins naar
Waddeneilanden

• Omroep West: vertelt over eerste
AstraZeneca-vaccin

• lîwente: vertelt over speciale
kinderteststraten

moge 98
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Update 19 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, update Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK), resultaten Meting 4
Vertrouwensmonitor GGD, nieuwsbrief Dienst Testen en nieuwsbrief PSH en GOR en in de media.

Actualiteiten
Oversterfte in Nederland
In week 6 (8 tot en met 14 februari 2021) overleden naar
schatting 3.400 mensen. Dat is evenveel als verwacht in
die week. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige
sterftecijfers per week.

Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu houdt, in samenwerking met het CBS, sinds 2009
de sterftecijfers wekelijks bij. Het RIVM schat de
oversterfte met een iets andere methode die een
aanvulling vormt op de schattingen van het CBS. In de
week van donderdag 4 tot en met woensdag l O februari
2021 was volgens de berekeningen van het RIVM de
totale sterfte in Nederland sterk verhoogd. In totaal zijn in
die periode 3.592 sterfgevallen gemeld. Dat zijn 587
overlijdens meer dan het RIVM gemiddeld verwacht in
deze periode. De sterfte was sterk verhoogd in de
leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

Aan het RIVM werden tot nu toe 345 positief geteste
personen gemeld die in week 6 zijn overleden met
COVID-19 als doodsoorzaak.

Oversterfte tweede golf
In de tweede golf van de corona-epidemie overlijden
sinds oktober 2020 meer mensen dan in dezelfde periode
in de afgelopen jaren. Een aanzienlijk deel van de
oversterfte komt naar verwachting door COVID-19. Welk
deel dat is wordt later duidelijk uit de
doodsoorzakenregistratie van het CBS.

Het CBS schat de oversterfte tijdens de tweede COVID-19
golf tot nu toe op 9.700 meer overlijdens. Het RIVM schat
de oversterfte over diezelfde periode hoger in, op ruim
11.900.
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Verschil in berekening
De schattingen van de oversterfte verschillen omdat het
CBS kijkt naar de gemiddelde sterfte per week over de
afgelopen jaren, inclusief verhoogde sterfte tijdens een
griepgolf.

Het RIVM laat in de berekening van de gemiddelde
sterfte per week de pieken in oversterfte tijdens eerdere
griepgolven weg. Op die manier wordt elk jaar zichtbaar
wat de geschatte oversterfte door griep of door andere
oorzaken, zoals COVID-19,is. De oversterfte-schattingen
van het CBS en van het RIVM vullen elkaar aan.

Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden
l 0.000 mensen aan COVID-19 volgens de
doodsoorzakenregistratie van het CBS.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> Qpen data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht 'EU erkent: wel degelijk Nederlandse
productie Astraleneca-vaccin'

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Jetten (D66), Klaver (GL), Ploumen (PvdA) en
Van der Staaij (SGP) over de snelheid van het
vaccineren en de uitvoering van de
vaccinatiestrategie

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Van Helvert (CDA) en Van den Berg (CDA) over



de betrokkenheid van Defensie bij de bestrijding
van de pandemie

Verslagen
• Conceptverslag lnitiatiefnota van de leden

Klaver (GL) en Kröger (GL) over de tijdelijke
testsamenleving

Agendo
Dinsdag 23 februari is er een technische briefing
Update Coronavirus (14.00 uur- 16.30 uur)

• Woensdag 24 februari vindt het volgende debat
over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
plaats (11.30 uur - 17.00 uur)

Update Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK)
Advies toezicht tijdens de gedeeltelijke openstelling von
de kinderopvang
Sinds maandag 8 februari is de kinderopvang weer open.
De voorzieningen voor buitenschoolse opvang (BSO) zijn
nog gesloten en bieden alleen noodopvang.

Vanuit GGD GHOR Nederland is advies uitgebracht over
de werkwijze van toezicht in deze fase.

• De GGD'en kunnen het regulier toezicht op de
dagopvang en gastouderopvang geleidelijk
weer oppakken.

• Bij de BSO noodopvang is het advies toezicht
door 'Vinger aan de pols' en 'signaalgestuurd
toezicht'. Indien er zorgen zijn over de kwaliteit
of de organisatie van een BSO noodopvang,
kan de toezichthouder een onderzoek starten.

• Het uitgangspunt voor alle onderzoeken is dat
het toezicht op afstand plaatsvindt, tenzij de
toezichthouder locatiebezoek noodzakelijk vindt
voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit
of bij zorgen over de fysieke en emotionele
veiligheid. Bij de afweging neemt de
toezichthouder uiteraard het belang van de
volksgezondheid en de risico's voor de eigen
gezondheid mee.

Resultaten Meting 4 Vertrouwensmonitor GGD
In de week van 8 februari heeft Ipsos de vierde meting
van de Vertrouwensmonitor GGD uitgevoerd. Hierin
hebben we ook een aantal extra vragen opgenomen
over de datadiefstal. Uit deze meting blijkt dat de
datadiefstal (vooralsnog) weinig invloed heeft op de
perceptie en vertrouwen in de GGD.

Perceptie en vertrouwen
Ten opzichte van de derde meting is het vertrouwen in
de GGD licht gedaald: in januari oordeelde 70% nog
(zeer) positief over de GGD en in februari is dit
percentage gedaald naar 66%. Het vertrouwen in de
GGD is stabiel gebleven, maar daarbinnen is er wel een
verschuiving geweest van veel vertrouwen in de GGD
naar een beetje: het aantal Nederlanders dat veel

vertrouwen heeft is gedaald, terwijl het aantal dat een
beetje vertrouwen heeft is gestegen.

Bereidheid
De dotadiefstal heeft een klein effect gehad op de
bereidheid om zich te laten testen of vaccineren. En een
iets groter effect op de bereidheid om mee te werken
aan een bron- en contactonderzoek. Een deel van de
twijfelende respondenten bestaat uit mensen die sowieso
twijfelen over meedoen aan BCO, testen en vaccineren.

Verder hebben we gevraagd wie als de
verantwoordelijke voor de datadiefstal worden gezien.
Hieruit blijkt dat 55% van de Nederlanders de
verantwoordelijkheid bij de GGD neerlegt, terwijl de
andere helft iemand anders aanwijst, niemand als
verantwoordelijke ziet of het niet weet. Dat de GGD niet
door iedereen als verantwoordelijke voor de datadiefstal
wordt gezien, is terug te zien in de beperkte impact van
de datadiefstal op het vertrouwen in de GGD.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij sturen wij u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de
laatste ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit toe.

Nieuwsbrief PSH en GOR
Hierbij ontvangt u de 22e nieuwsbrief over PSH en GOR bij
de coronacrisis.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• De Groene Amsterdammer: 'We moeten een
coronageneraal hebben'

• Nu.ni: GGD neemt 'zeer betrouwbare' ademtest
na onderzoek weer in gebruik

• De Gelderlander: Debacle rond vlaggenschip
onder de teststraten: megatestlocatie Arnhem
Nijmegen nog potdicht

• Politie: Aanhouding voor brand GGD-teststraat

• Trouw: Miljoenenaanbesteding door de GGD
van test- en vaccinatielijnen rammelt

• Nu.ni: Aantal positieve tests (4.618) ruim boven
gemiddelde, GGD maakt inhaalslag

• RTL Nieuws: GGD Zeeland adviseerde
zorginstellingen tegen regels in om iedereen te
vaccineren

• Eindhovens Dagblad: Vaccinatie-afspraak
maken lijkt op Russisch roulette: veel ouderen
worden gek van de GGD

• Tubantia: Twentse coronacijfers duiken onder
landelijk gemiddelde, Veiligheidsregio raadt
paasvuren af
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• RTV Oost: Overijsselaars wisselend positief over
CoronaMelder: 'Signaal ging dwars door de
muur'

• Eenvandaaq: Zo wordt 7 dagen per week
gevaccineerd op de priklocatie in Zwolle: voor
sommigen het eerste uitje sinds maanden.
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Update 23 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, ontwikkeling burgerportaal voor het maken van coronavaccinatie-afspraken,
aanpassing bereikbaarheid landelijk informatienummer datadiefstal, stembureaus en in de
media.

Actualiteiten
In de week van 17 tot en met 23 februari, kregen 29.977
personen een positieve corona testuitslag. Een stijging
van bijna 19% ten opzichte van de week ervoor.
Afgelopen week hebben 263.291 mensen zich laten
testen, dat zijn meer testen in vergelijking met de winterse
week daarvoor toen 190. 153 mensen getest werden. Het
aantal personen met klachten passend bij corona is
gestegen, blijkt uit de lnfectieradar. Het reproductiegetal
is op 5 februari O, 99 (O, 96 - 1,02), dit is ongeveer gelijk aan
het reproductiegetal dat vorige week werd
gerapporteerd, toen was het reproductiegetal 0,96 (0,93
- 0,99). Het aantal mensen dal met COVID-19 in het
ziekenhuis is opgenomen nam niet verder af. Op de IC
intensive care's werden in de afgelopen week weer iets
meer mensen opgenomen. Kijk voor de overige cijfers
van deze week op de actueel pagina en in hel
epidemiologisch rapport.

Regionale verschillen
In Nederland steeg het aantal meldingen per 100.000
inwoners in de afgelopen week in vergelijking met de
week ervoor. In de veiligheidsregio's Gooi en
Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden bleef het
aantal mensen met een positieve testuitslag ongeveer
gelijk aan de week ervoor. In de overige
veiligheidsregio's was sprake van een stijging in het
aantal meldingen per 100.000 inwoners.

Aantal afgenomen testen en meldingen naar leeftijd
De afgelopen kalenderweek lieten 263.291 personen zich
testen op corona. Dal zijn ruim 70.000 personen meer
dan in de week van 8 tot en met 14 februari ( 190. 153
personen). Een stijging van 38%. Van de mensen die zich
hebben laten testen is het deel met een positieve
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testuitslag afgelopen week iets gedaald naar 9,8%, ten
opzichte van 11,5% in de week ervoor.
In alle leeftijdsgroepen is het aantal meldingen in de
afgelopen week hoger vergeleken met de week
daarvoor. De stijging in hel aantal meldingen is het
grootst in de leeftijdsgroep 0-12 jaar. De grootste
toename in het aantal afgenomen testen werd ook
gezien in deze leeftijdsgroep. Dil hangt mogelijk samen
met de heropening van de basisscholen en
kinderdagverblijven twee weken eerder, in combinatie
met het verscherpte testbeleid: ook bij lichte klachten
moeten deze kinderen zich laten testen. In de
kalenderweek van 15 tot en met 21 februari werden in de
leeftijdsgroep O- 12 jaar 25.831 testen afgenomen,
waarvan 8,6% een positieve testuitslag had. De week
ervoor werden 14.852 kinderen in de leeftijd van 0-12jaar
getest, waarvan 10,5% een positieve testuitslag had.

Meer informatie over een derde golf zo laag mogelijk
houden, het aantal meldingen en nieuwe corona
varianten, leest u op de website van het RIVM.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard corongvirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven

• Reactie op berichten over het (tegen de regels
in) met voorrang vaccineren van personeel in
zorginstellingen



Agenda • De Telegraaf: GGD gaf twee kankerpatiënten
• De technische briefing Update coronavirus die onterecht coronavaccin

voor vandaag gepland stond, is verplaatst naar
morgenochtend (9.00 uur- 11.00 uur). Jaap van
Dissel (RIVM) en (RIVM) zijn de
sprekers.

• Het plenaire debat over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus vindt morgen tussen
11.30 uur en 19.00 uur plaats.

Ontwikkeling Burgerportaal voor het maken van
coronavaccinatie-afspraken
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling
van het burgerportaal voor vaccineren. De komst van dit
portaal maakt het mogelijk om voortaan ook online een
afspraak te maken voor een coronavaccinatie. Op deze
manier kunnen we het Landelijk Vaccinatie
Afsprakennummer ontlasten. Het maken van een
vaccinatieafspraak via het portaal is, net als het maken
van een testafspraak via het portaal, veilig. Er worden
geen persoonsgegevens gedeeld via het portaal. Wel
wordt, net als bij testen, gebruik gemaakt van DigiD ter
verificatie om daadwerkelijk een afspraak te kunnen
maken. Eind van de week wordt duidelijk wie er, in de
eerste fase, via het portaal een afspraak kan maken.

Het portaal wordt begin volgende week gelanceerd.
Zodra de exacte datum van de livegang bekend is,
wordt u hierover geïnformeerd.

Aanpassing bereikbaarheid landelijk informatienummer
datadiefstal
De bereikbaarheid van het landelijk nummer dat is
ingesteld voor mensen met vragen naar aanleiding van
de datadiefstal is aangepast. Het nummer is vanaf
woensdag 24 februari op werkdagen bereikbaar van
9.00- 17.00 uur. Dit was van 9.00- 21.00, 7 dagen per
week. De communicatieadviseurs van de GGD'en zijn
hier ook over geïnformeerd met het verzoek eventuele
informatie hierover op eigen kanalen aan te passen.

Stembureaus
De kiesraad heeft een aantal maatregelen opgesteld
waar stembureaus aan moeten voldoen om het risico
van de verspreiding van Covid-19 zo klein mogelijk te
houden:
https://www.kiesraad_nl/verkiezingen/herindelingen/maa
tregelen-verkiezingsproces-herindelingsverkiezingen-2020-
in-verband-met-covid- l 9.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• AD: Coronavaccins toch op voorraad

• Brabants Dagblad: GGD stuurt testbus langs
basisscholen bij besmetting

• Trouw: Vijf vragen over de rommelige GGD
aanbesteding bij test- en vaccinatielijn

• NPO Radio l: : Bij voldoende vaccin
prikken we l miljoen per week

• De Gelderlander: : 'In Nederland
bestaat een afbrandcultuur'

• Nu.ni: Weer problemen met levering
AstraZeneca

• De Stentor: GGD versimpelt afspraakprocedure
vaccineren

• De Stentor: GGD geschokt over beklading van
corona-testlocatie
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Update 26 februari 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, online vaccinatieafspraken maken vanaf 1 maart mogelijk, AEF-rapport Uitval
reguliere zorg door Covid-19 bij JZG, website voor verwijderingsverzoeken, gewijzigde
tariefstructuur en invloed Covid-19 op vergoeding JGZ/PGA en in de media.

Actualiteiten
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek: Sterfte niet verder
gedaald in week 7
Het CBS meldt dat in week 7 ( 15 tot en met 21 februari)
naar schatting 3.600 mensen in Nederland zijn overleden.
Dat zijn ruim 150 sterfgevallen meer dan verwacht voor
deze periode, en ongeveer 100 meer dan in de week
ervoor, toen het CBS 3.521 overlijdens meldde.

Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM, van 11 tot en met 17
februari, was de sterfte sterk verhoogd in de
leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 7 5 jaar en ouder. De sterfte
was verhoogd in alle gecombineerde regio's.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Afgelopen woensdag was er in de Tweede Kamer
wederom een technische briefing en debat over het
coronavirus. De presentaties die Jaap van Dissel (RIVM)
en (RIVM) tijdens de technische
briefing gaven, zijn hier terug te vinden. ging
daarbij in op de rol van de GGD'en in de
vaccinatiestrategie. Na afloop van het plenaire
coronadebat werden de volgende relevante moties
aangenomen:

• Motie van het lid Marijnissen (SP) c.s. over een
opbouwplan voor versterking van de zorg

• Motie van het lid Kuzu (DENK) over het
vaccineren van daklozen,
ongedocumenteerden en bewoners van
asielzoekerscentra
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• Motie van de leden Sazias (50Plus) en Jetten
(D66) over meer inzicht voor burgers wanneer zij
aan de beurt zijn voor vaccinatie

• Motie van de leden Van Haga (FvD) en Kuzu
(DENK) over alle RIVM-modellen openbaar
maken

Kamerbrieven
• Stand van zakenbrief COVID-19 en

kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies
• Kamerbrief Koppeling DigiD GGD

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD)

over de Corona Opt-in, de wijze waarop
mensen hun medische gegevens kunnen
beschermen en mogelijke verkeerde
antwoorden van de minister

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Dik-Faber (CU) en Bergkamp (D66) over pgb
houders en hun zorgverleners en de
vaccinatiestrategie

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Bergkamp (D66) over de vaccinatie van
bewoners en personeel in de langdurige zorg

VAO Tijdelijke testsamenleving
Onlangs diende de leden Klaver (GL) en Kröger (GL) een
initiatiefnota in over een "tijdelijke testsamenleving."
Naar aanleiding van de bespreking van deze nota heeft
de Kamer de volgende relevante moties aangenomen:

• Motie van de leden Ellemeet (GL) en Klaver (GL)
over lessen trekken uit lokale populatietesten

• Motie van het lid Van Gerven (SP) over het
principe van een testsamenleving meenemen
bij het opstellen van een nieuwe routekaart

• Motie van het lid Van den Berg (CDA) c.s. over
een handreiking door deskundigen voor
herhaald preventief testen met antigeentesten
zonder klachten



Agenda
Het volgende coronadebat zal plaatsvinden op dinsdag
9 maart.

Online vaccinatieafspraken maken vanaf 1 maart
mogelijk
Vanaf l maart kan iedereen die een uitnodiging
ontvangt voor het maken van een vaccinatieafspraak
deze afspraak zelf online maken via het burgerportaal 
vaccineren. Via dit portaal kan men ook een online
testafspraak maken, wat al langer mogelijk is.

Tot nu toe kon men alleen telefonisch een
vaccinatieafspraak maken. De invoering van dit online
portaal biedt mensen nu een extra mogelijkheid.

De vaccinatiedoelgroep wordt gesplitst in subgroepen
die zoveel mogelijk verspreid worden uitgenodigd.
Hierdoor blijft het callcenter zo goed mogelijk bereikbaar.
Toch merkt de GGD dat op de momenten dat
uitnodigingen op de deurmat vallen, dit vrijwel direct
leidt tot veel telefoontjes. Met als gevolg dat het
callcenter niet altijd goed bereikbaar is. Het
Burgerportaal voorkomt lange wachttijden en maakt het
nog eenvoudiger voor mensen om een afspraak te
maken.

Het maken van een online vaccinatieafspraak is veilig. Er
worden geen persoonsgegevens gedeeld via het
portaal. Er zijn diverse veiligheids- en
toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd om te borgen
dat het portaal veilig, uitnodigend en begrijpelijk is. Wel
wordt gebruik gemaakt van DigiD ter verificatie om
daadwerkelijk een afspraak te kunnen maken. Deze
werkwijze wordt ook al toegepast bij het portaal voor
testen.

Op dit moment worden ouderen boven de 80 en
medewerkers uit de langdurige zorg per brief
uitgenodigd voor een vaccinatie. Vanaf 9 maart
ontvangen ook ouderen in de leeftijdsgroepen vanaf 75
jaar en ouder een uitnodiging. Ook zij kunnen na het
ontvangen van de uitnodiging via hel portaal een
vaccinatie-afspraak maken. In de brief wordt uitgelegd
hoe dat gaat.

Het maken van een vaccinatieafspraak is alleen
bedoeld voor de mensen die tot de
vaccinatiedoelgroep behoren. Wie een afspraak maakt
zonder aan de beurt te zijn, krijgt geen vaccin. Hierop
wordt gecontroleerd. Mensen die niet in de juiste
doelgroepcategorie vallen worden dan gebeld of krijgen
een sms en hun afspraak wordt gecanceld. Tevens is er
een controle op de vaccinatielocatie: op de
vaccinatielocatie wordt aan de hand van ID een
leeftijdscontrole verricht. Zorgmedewerkers moeten naast
hun ID ook hun uitnodigingsbrief van de werkgever laten
zien.

AEF-rapport Uitval reguliere zorg door Covid-19 bij JGZ
Vanwege de zorgen over de continuiteit van de
reguliere JGZ-werkzaamheden, heeft AEF een analyse
gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis voor de
JGZ, in opdracht van de VNG in samenspraak met de
AC PG.

In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de oorzaken zijn
van de capaciteitsproblemen, wat JGZ-organisaties al
doen om de capaciteitsproblemen te verminderen, wat
daarvan kansen en risico's zijn, en welke knelpunten er
zijn om bepaalde manieren (breder) door te voeren.

Bij het onderzoek zijn ook meer structurele zorgpunten
aan het licht gekomen. Zo geeft AEF aan dat mede
vanwege bezuinigingen de nadruk van de JGZ meer is
komen te liggen op gezondheidsbeschermende
(risicogericht) taken ten koste van de
gezondheidsbevorderende taken en dal in de crisis deze
ontwikkeling sterker is geworden. Zij benadrukken dat de
preventieve opdracht van de JGZ herwaardering
verdient en dat het arbeidsmarktprobleem samen met
het Rijk aangepakt dient te worden.

De VNG vraagt gemeenten, evenals voor 2020 gold,
coulant te zijn met de doorbetaling van de JGZ voor
activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd als
gevolg van de pandemie. Het rapport kunt u vinden op
de VNG-website.

Website voor verwijderingsverzoeken
Deze week werden wij door GGD Zuid Limburg gewezen
op een website die burgers aanbiedt hun
verwijderingsverzoek via hen bij de GGD in te dienen. De
website verzorgt ook de identificatie van de indiener.
Deze website rekent daa € 4,50 voor.

Wij hebben deze week nagegaan hoe we hiermee om
moeten gaan. In het kort komt het hier op neer:

l. Wij moeten de verzoeken die via dergelijke
websites tot ons komen in behandeling nemen;

2. Het is dergelijke initiatieven toegestaan hier geld
voor te vragen. Wij mogen dit niet doen;

3. Wij moeten zelf de identiteit vaststellen van de
verzoeker, ondanks het feit dat dit al gedaan
zou zijn door de betreffende website.

Wij hebben op onze FAQ over datadiefstal een vraag
hierover opgenomen. Verder hebben we eerder deze
week de FG'en van de regionale GGD'en geïnformeerd.

Tenslotte: Wij zullen een melding doen bij de ACM
directie Consumenten. Dil omdat de informatie op één
van deze websites (mijnggdgegevens.nl) misleidend is.
De website doet voorkomen dal veel werk uit handen
wordt genomen van de burger en dal het hier complexe
materie zou gaan. Daarnaast zijn vraagtekens te
plaatsen bij de algemene voorwaarden die deze
website hanteert.
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Gewijzigde tariefstructuur en invloed Covid-19 op
vergoeding JGZ/PGA
We sturen een brief naar alle contactpersonen JGZ/PGA
om hen te informeren over de gewijzigde tariefstructuur
en de invloed van de COVID-19 situatie op de
vergoeding.

Door COVID-19 worden er minder Verpleegkundige
Intakes en Medisch Onderzoeken uitgevoerd. Aangezien
de nieuwe tariefstructuur naast de dagopvang
vergoeding gebaseerd is op deze prestaties betekent dit
een andere totale vergoeding voor de GGD/JGZ
organisaties dan men zou verwachten in een normale
periode.

De afrekening binnen de nieuwe tariefstructuur baseert
zich nu nog op gegevens verkregen uit het veld middels
de Marap. De registratieschil rapporteert over geleverde
prestaties, maar de rapportages zijn momenteel nog niet
van toereikende kwaliteit. Hoe de definitieve vergoeding
uitvalt is nog ongewis. Als de rapportages op orde zijn
evalueren we een en ander na Ql-2021. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact
opnemen met

.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• De Volkskrant: Vaccinatiebeleid opnieuw
aangepast

• AG Connect: GGD heeft vanaf eind maart SIEM
draaien

• Rijksoverheid: Steeds meer jongeren gebruiken
corona melder

• De Stentor: Q&A vaccineren
Computable: GGD GHOR benoemt

• Omroep West: Minister de Jonge bezoekt
priklocatie waar zijn moeder werkt

• RTV Oost: Wanneer wordt de groep 60-64
gevaccineerd in Overijssel?

• Politie: 7 mensen aangehouden voor GGD
datadiefstal

• AD: Coronatestafval wordt niet goed afgevoerd
• Nu.ni: Vertrouwen in coronabeleid neemt af,

regels worden wel nageleefd
• Eindhovens Dagblad: Veel meer kinderen getest

Roy rop
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Update 12 maart 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, Wijzigingen in directie Covid-19 Programmaorganisatie van GGD GHOR
Nederland, Aangepast stroomschema en richtlijnen verwijderingsverzoeken, informeren
gedupeerden datadiefstal, Status Meldportaal Testuitslagen, Nieuwsbrief Dienst Testen en in de
media.

Actualiteiten
CBS: Minder sterfgevallen dan verwacht
Het CBS meldt dat in week 9 ( l tot en met 7 maart 202 l)
naar schatting 3. l 00 mensen in Nederland zijn overleden.
Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze
periode. Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar en
ouder nam af. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks
bij. In de meest recente data van het RIVM van 25
februari tot en met 3 maart was de totale sterfte niet
verhoogd. De sterfte was nog wel verhoogd in de
gecombineerde regio Groningen/Fryslân/Drenthe

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
• Kamerbrief Stand van zaken uitvoering van de motie

van de leden Wilders en Heerma over een nationale
reserve aan zorgmedewerkers.

Schriftelijke overleggen
• Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de

kabinetsappreciatie Mededeling Europese
Commissie: Covid-19: Appreciatie Veilig de Winter
door.

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Agema (PVV) en

Verhoeven (D66) over de Stand van zakenbrief
digitale ondersteuning pandemiebestrijding

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Veldman (VVD) over het bericht 'Pas de
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vaccinatiestrategie aan, zeggen deskundigen: niet 2
prikken, maar '

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Dijkstra (VVD), de Vries (VVD) en Veldman (VVD)
over de problematiek rondom
bemanningswisselingen en vaccinatie van
zeevarenden

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Kuiken
(PvdA) over ongeregeldheden in Urk

Wijzigingen in directie Covid-19 Programmaorganisatie
(CPO) van GGD GHOR Nederland
In de Covid-19 Programmaorganisatie (CPO) van GGD
GHOR Nederland is een aantal personele wijzigingen te
melden. Uiterlijk l april zullen en

hun werkzaamheden overdragen.
Daarnaast zal zich volledig gaan
concentreren op de programmalijn 'vaccineren'.

heeft vanaf het begin meegebouwd
aan de CPO en was binnen het directieteam

. Hij is de laatste maanden ook breder

en heeft daarmee een
belangrijke bijdrage geleverd aan alle digitale middelen
die rond testen, BCO en vaccineren worden ingezet.

: "We
zijn en veel dank verschuldigd. Zij hebben
respectievelijk in tien en twaalf maanden bergen werk
verzet en met niet aflatende inzet een belangrijke
bijdrage geleverd aan de bestrijding van het coronavirus



in Nederland. Het zijn niet alleen twee zeer kundige
collega's, maar ook zeer prettige partners om mee
samen te werken. We zijn op zoek naar vervangers op de
bestaande portefeuille 'digitale ondersteuning' en de
nieuw te vormen portefeuille 'testen & traceren"".
heeft zich de laatste maanden ook ingezet voor de
vervanging van HP Zone, inmiddels wordt er een apart
programma ·vervanging HP Zone Lite en HP Zone' binnen
GGD GHOR opgezet onder leiding van
van EY.

We zijn verheugd te kunnen melden dat
vanaf heden verantwoordelijk zal

zijn voor de stafdiensten in de CPO, ze neemt daarmee
ook het stokje over van op de
portefeuille van bedrijfsvoering. Daarnaast zal

toetreden tot de programmadirectie.
was reeds betrokken als

Binnen de directie zal zij
verantwoordelijk blijven voor dezelfde thema's.

en zijn stevige en deskundige
krachten voor de CPO. We zijn blij om hen goed
gepositioneerd voor ons programma verder in te kunnen
zetten, om zo bij te dragen aan de belangrijke
maatschappelijke opgave waar we voor staan: op
verantwoorde wijze met elkaar een weg vinden uit deze
pandemie, met het oog op te toekomst".

Aangepast stroomschema en richtlijnen
verwijderingsverzoeken
Het aangepaste stroomschema en richtlijnen
verwijderingsverzoeken zijn naar de FG's van de GGD'en
gezonden. In het stroomschema is nu specifiek voor wat
betreft Coron IT vaccinatie bepaald, dat de arts bepaalt
of een verzoek tot verwijdering kan worden toegewezen
of niet. Tussen GGD GHOR Nederland, Hooghiemstra en
VWS vindt afstemming plaats over een handreiking
hiervoor. In overleg met Hooghiemstra is eveneens
gekeken naar de mogelijkheid om de
behandelingstermijn van verwijderingsverzoeken met
betrekking tot vaccinatie te verlengen naar twee of drie
maanden, gezien de complexiteit van de vraag (nieuwe
situatie, meerdere ketenpartners, zorgvuldige
gezamenlijke afweging). Het is en blijft echter de keuze
van de GGD zelf om ervoor te kiezen om de
behandelingstermijn van een verwijderingsverzoek tot
vaccinaties te verlengen.
Verzoek is om te werken conform de richtlijnen en het
stroomschema totdat er zich nieuwe ontwikkelingen
aandienen die leiden tot aanpassing waar we de FG'en
dan onverwijld over informeren.

Informeren gedupeerden datadiefstal
Volgende week stuurt de politie ons via een beveiligd
databestand de gegevens van de gedupeerden van de
datadiefstal. Het gaat om zo'n duizend gedupeerden
waarvan screenshots van CoronlT met persoons
gegevens zijn aangetroffen. Wij zijn verplicht de

gedupeerden binnen 72 uur nadat wij de gegevens van
de politie hebben ontvangen, te informeren. De
afgelopen dagen hebben wij hier de noodzakelijke
voorbereidingen voor getroffen.

In de brief die we aan de gedupeerden sturen, bieden
wij onze excuses aan, geven we aan welke maatregelen
we hebben getroffen en wat de gedupeerde kan doen
om te voorkomen dat hij of zij daadwerkelijk slachtoffer
wordt van cybercriminaliteit. GGD GHOR Nederland zal
deze brief zoals is afgestemd namens de GGD'en
versturen. Deze brief vindt u hier in PDF.

Vanaf maandag zullen we ook de vrager er
gytyyoodgr oyer ge ggtgdiet_ gyaanpassen en hebben
wij de medewerkers van de landelijke informatielijn
geïnstrueerd hoe zij om moeten gaan met vragen van
gedupeerden. Verder hebben wij een statement en
Q&A voorbereid voor de media. Deze zal maandag
worden gedeeld met de communicatieadviseurs en
woordvoerders van de GGD'en.

Indien een gedupeerde naar aanleiding van de brief
een verwijderverzoek of claim indient, zal GGD GHOR
Nederland deze doorgeleiden naar de betreffende GGD
conform de reeds bestaande procedure.

Als u hier nog vragen over hebt, neem dan gerust
contact op met

Status Meldportaal Testuitslagen
Het Meldportaal Testuitslagen waarin testlocaties buiten
de GGD-keten positieve uitslagen kunnen melden, is
vanwege verschillende ontwikkelingen nog niet
operationeel. Graag lichten we kort toe hoe dat komt en
wat de ontwikkelingen voor de korte termijn zijn. Het
portaal bestaat grofweg uit twee delen: het
meldformulier (waar gegevens van de positief geteste
persoon ingevuld kunnen worden) en een
accountuitgifte (de wijze waarop BIG-geregistreerde
artsen een account kunnen aanvragen). Het
meldformulier is volledig getest en klaar voor gebruik. De
accountuitgifte zorgt voor vertraging. Het proces dat
aanvankelijk hiervoor was ingericht, bleek bij
herinventarisatie na de data-diefstal niet voldoende
veilig. Sinds die vaststelling zijn goede alternatieven
onderzocht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een drietal
oplossingen. Ten eerste hopen we op korte termijn het
portaal te openen voor houders van een UZI-pas. Niet
alle testlocaties zullen zo'n pas hebben. Maar door
onlangs door VWS gepubliceerde software, is het wel
mogelijk snel een oplossing hiervoor te realiseren. We
hopen deze binnen enkele weken op te leveren.
Daarnaast komt er een mogelijkheid voor artsen die
betrokken zijn bij testlocaties om zelf accounts uit te
geven voor taakgedelegeerden. Zodat personen die
werken onder verantwoordelijkheid van de
dienstdoende arts, zelf meldingen kunnen doen via het
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portaal. Vervolgens kunnen we op basis van ledenlijsten
van koepelverenigingen snel toegang verlenen aan
deze specifieke doelgroep. De derde stap is om BIG
geregistreerde artsen die we niet via de eerste twee
wegen kunnen bereiken, ook op een veilige manier een
inlog kunnen aanbieden. Hiervoor wordt nog een
passende oplossing gezocht.

Nieuwsbrief Dienst Testen
De Nieuwsbrief van Dienst Testen nummer 9, vindt u hier.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• RTV Noord: aan het woord over "Hier
komen de grootschalige vaccinatielocaties van de
GGD"

• Noor_hollands Dagblag: :
"Politie waakt over de GGD. Sociale media worden
gevolgd no eerdere aanslagen op teststraten. 'AIs
dat nodig blijkt, kan politie meteen ingrijpen'
werte: in "Veiligheidsregio:

'Nog steeds een heel goed beeld'
AD en de Stent; in "Prikken kan nu ook in
Barneveld: GGD opent nieuwe vaccinatielocatie"

• RTV Oust: aan het woord in "Je
kind laten testen op corono, zo doet de GGD dat in
Twente"

• AD: geciteerd in: "GGD doet niet
mee aan teststroten bij evenementen, maar bij het
songfestival komt er tóch een"

In 'Golfbrekers' kijkt de GGD West-Brabant terug op l
jaar corono. Aan de hand van persoonlijke herinneringen
van verschillende GGD'ers passeert een jaar van inzet en
hard werken in crisisstand nogmaals de revue.
Golfbrekers, die meehielpen de storm op te vangen en
trots bleven staan. Aan het woord komen:
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Update 19 maart 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, vaccinatie van medewerkers in de acute zorg, Startpunt Regiegroep
Informatiewaarde, Nieuwsbrief Dienst Testen, Resultaten Meting 5 Vertrouwensmonitor GGD, 65+
Asielzoekers volgende week door GZA (huisartsen} gevaccineerd, Consultatieronde
Toekomstplan BCO, Ter inspiratie en in de media.

Actualiteiten
CBS: Evenveel mensen overleden als verwacht
Het CBS meldt dat in week 10 (8 tot en met 14 maart
202 l) naar schatting 3.300 mensen in Nederland zijn
overleden. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als
verwacht voor deze periode.
Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 4 maart tot en met 10
maart 202 l was de totale sterfte in Nederland ook niet
verhoogd. De gemelde sterfte aan
laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week
202. De sterfte was wel licht verhoogd in de
leeftijdsgroepen 55-64 jaar en 65-74 jaar, en verhoogd in
de leeftijdsgroep 75-79 jaar. Ook was de sterfte verhoogd
in de gecombineerde regio's
Groningen/Friesland/Drenthe en Utrecht/Noord
Holland/Zuid Holland.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven

• Kamerbrief Vervolg ten aanzien van de
toediening van het Astraleneca-vaccin

Schriftelijke vragen
• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden

Groothuizen (D66), Bergkamp (D66) en Diertens
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(D66) over aanwijzing ex artikel 34, eerste lid,
Wet Publieke Gezondheid

Agenda
De nieuwe Tweede Kamer wordt officieel op 31 maart
geïnstalleerd. Tot die tijd blijven de in 2017 verkozen
Kamerleden nog actief.

Aankomende woensdag 24 maart, van 10.00
uur tot 13.00 Uur, komt de Kamercommissie VWS
weer bij elkaar voor een technische briefing
Update Coronavirus
Hel plenaire debat over de ontwikkelingen
rondom het coronavirus staat voor dezelfde dag
om 15.30 uur gepland

Vaccinatie van medewerkers in de acute zorg
Een aantal GGD regio's krijgt vragen vanuit de acute
zorg voor een vaccinatie uit surplus. Medewerkers uit de
acute zorg die in de eerste vaccinatieronde vanwege
omstandigheden geen vaccinatie hebben kunnen halen
(bijvoorbeeld vanwege verlof of doormaken Covid
infectie) benaderen de GGD'en nu hiervoor. Deze
medewerkers komen echter niet in aanmerking voor
vaccinatie uit surplus (gesteld dat dat er is) bij de GGD.
Conform beleid en de vaccinatiestrategie van VWS zijn
deze medewerkers acute zorg officieel aan de beurt als
de groep overige zorgmedewerkers gevaccineerd
wordt. VWS werkt momenteel aan een oplossing en
beziet hoe deze groep medewerkers eventueel
tegemoet gekomen kan worden.

Startpunt Regiegroep Informatiewaarde
In juni 2020 is onder

de stuurgroep Informatiepositie in het leven



geroepen. Deze stuurgroep richtte zich sindsdien op de
informatiepositie van de DPG, de GGD'en en GGD
GHOR Nederland in het speelveld van performance,
ondersteuning bij surveillance en zorg continuïteit bij de
coronacrisis aanpak. Inmiddels zijn er diverse
informatieproducten ontwikkeld en zijn overlegstructuren
ingericht.

Deze stuurgroep wordt nu omgevormd tot de regiegroep
Informatiewaarde en zal onder

zich de komende tijd focussen op drie
doelstellingen in relatie tot corona:

l. Versterken van informatie gestuurd werken
2. Toepasbaarheid van data en informatie in

specifieke context "informatie gestuurd
besturen"

3. Inbedding van producten en processen bij GGD
GHOR Nederland

Naast blijven en
betrokken bij deze regiegroep. Verder worden drie

professionals betrokken die een rol hebben in duiding
van informatie.

Vanuit CPO lijn Monitoring en Covid-19 IM:.

zij wordt
binnenkort opgevolgd i.v.m. haar terugkeer naar taken
binnen GGD GHOR Nederland.
De eerste vergadering van deze regiegroep vindt plaats
op vrijdag 19 maart.

Nieuwsbrief Dienst Testen
In deze bijlage vindt u de nieuwsbrief Dienst Testen
nummer 8 van 18 maart.

Resultaten Meting 5 Vertrouwensmonitor GGD
In de week van 8 maart heeft Ipsos de vijfde meting van
de Vertrouwensmonitor GGD uitgevoerd. Hierin hebben
we -net als in de vierde meting- vragen opgenomen over
de datadiefstal.

Uit de vijfde meting blijkt dat het vertrouwen zich iets
heeft hersteld en de perceptie relatief stabiel is
gebleven. Op de verschillende kenmerken die we
bevragen, zien we over de hele linie een verbetering. Op
de kenmerken 'transparant' en 'betrouwbaar' is zelfs
sprake van een significante verbetering. Opvallend is wel
dat we op alle kenmerken lager scoren dan bij de eerste
meting in november.

Als we inzoomen op de impact van de datadiefstal gaat
het adagium 'Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard' duidelijk op. De impact is deze maand iets
afgezwakt, al is het verschil niet significant. Er is met
name nog een effect te zien bij de bereidheid om deel
te nemen aan bron-en contactonderzoek. Nel als vorige
maand twijfelt circa een kwart door de datadiefstal om
hieraan mee te werken.

De vaccinatiebereidheid is significant gestegen ten
opzichte van vorige maand. In februari was 73% bereid
zich te vaccineren, deze maand is dit gestegen naar
78%. Met name onder ouderen is de bereidheid
significant toegenomen (van 80% in februari naar 88% in
maart). Ook onder jongeren is de bereidheid iets
toegenomen, maar dit is niet significant (van 65% in
februari naar 70% in maart). Van de mensen die
werkzaam zijn in de zorg of in het onderwijs is 73% bereid
zich te laten vaccineren, vergelijkbaar met vorige
maand (76%).

65+ Asielzoekers volgende week door GZA (huisartsen)
gevaccineerd
Volgende week di 23 en wo 24 maart worden de
asielzoekers die 65 jaar en ouder zijn door de GZA
(Gezondheidszorg Asielzoekers, dat zijn huisartsen)
gevaccineerd met Moderna op de AZC's zelf. Een
enkeling zal naar een ander AZC worden gebracht waar
zich meer leeftijdsgenoten bevinden. De
gezondheidsbevorderaars zullen (online) informatie/
voorlichting geven aan de doelgroep op zondag en
maandag a.s. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de PGA contactpersonen IZB of GB
contactpersonen van de regio. Het is nog niet bekend
wie de uitvoerende partij zal worden voor de doelgroep
van 60 jaar en jonger.

Consultatieronde Toekomstplan BCO
In het kader van het Toekomstplan BCO zal de

een
rondje langs alle DPG 'en maken' om te bespreken wat
voor hen belangrijk is om op te nemen in het
Toekomstplan BCO. Op basis van deze consultatieronde
zal het Team BCO uitgangspunten en randvoorwaarden
voor het Toekomstplan BCO voorstellen. Deze kaders
zullen daarna in een DPG-overleg worden voorgelegd
om tot besluitvorming te komen, zodat een gedeelde en
heldere opdracht voor het Toekomstplan kan worden
gegeven aan het Team BCO. Er zal voor deze
consultatieronde op korte termijn een (Teams)afspraak
van 30 minuten met iedere DPG worden ingepland.

Ter inspiratie
Dit persbericht en deze factsheet is vanmiddag verstuurd
door GGD IJsselland. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met

.
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In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berich1en uil regio's:

Harl van Nederland: Explosieve 1oename
coronatests bij kinderen

• NU.ni: Geef Janssen-vaccin eers1 aan
zes1igplussers en kwe1sbaren

• RTL Nieuws: Mag je nog even wach1en als je een
uitnodiging krijgt?

• Medisch Contact: Helpen vaccineren? Ik ben al
afgehaakt.

• De Gelderlander: GGD stopt met sponslolly's bij
coronatest kinderen

• Etten-Leurse Bode: Een week na de opening sluit
XL priklocatie Breepark

• NOS: Nederland gaat weer prikken met
As1raZeneca
De Telegraaf: GGD moet 43.000 prikken met
AstraZeneca opnieuw inplannen

• RTL Nieuws: Een uur rijden, of tien minuten?
Afspraak coronatest lijkt kwestie van geluk

--~ . ~ ..
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 23 maart 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, update livegang positieve testuitslagen, nieuwe vrijstelling desinfectiemiddelen
en in de media.

Actualiteiten
CBS: Situatie in Nederland verslechtert
In de week van 17tot en met 23 maart kregen 46.005
mensen een positieve testuitslag, dit is een toename von
16% vergeleken met de week daarvoor. Het
reproductiegetol is verder gestegen, von 1,06 op l maart
naar l, l l op 8 maart. Dot betekent dot het aantal
besmettingen met SARS severe acute respiratory
syndrome -CoV coronovirus -2 in Nederland verder
toeneemt.
Het aantal mensen dot in het ziekenhuis of op
de intensive care met COVID-19 is opgenomen stijgt ook.
In de afgelopen week werden 1.441 mensen met COVID-
19 opgenomen in het ziekenhuis, 114 opnames meer don
de week ervoor. Op de IC afdelingen werden 313
mensen opgenomen, dot zijn 39 opnames meer don in
de week ervoor. Het percentage positieve testen steeg
afgelopen week naar 8, l % ten opzichte von 7, 7% een
week eerder.

Ruim 519.000 mensen lieten zich in de afgelopen week
testen op SARS severe acute respiratory syndrome 
CoV coronovirus -2 in de testlocoties von de GGD,
waarvan von 517.000 de testuitslag bekend is. Dot is een
stijging von ruim 56.000 testen ( +12%) in vergelijking met
de week ervoor. Kinderen in de leeftijd O tot en met 12
jaar werden het vaakst getest in de afgelopen week,
gevolgd door mensen in de leeftijd van 30 tot en met 39
jaar. Ook in lnfectierodar.nl is een toename von het
aantal mensen met luchtwegklachten te zien.

Meer informatie over positieve coronotesten en het
reproductiegetol, vindt u hier.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronovirus von Rijksoverheid

ggdghor,nl

» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht dotobronnen gerelateerd CQyID-1g
>> open doto corono RIVM

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
Kamerbrief Ontwerp besluit tweede verlenging Tijdelijke
wet notificotieopplicotie covid-19

Kamervragen
• Schriftelijke vragen von het lid von Esch (PvdD)

over een toename von besmettingen in
slachthuizen

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Poternotte (D66), Diertens (D66) en Kuiken
(PvdA) over het dubbele testbeleid voor
vliegreizen

Agenda
Tijdens de technische briefing Update Coronavirus von
morgenochtend ( l 0.00 uur - 12.30 uur) geven

(RIVM) en Jaap von Dissel (RIVM) een presentatie
over respectievelijk het vaccinatieprogramma en het
verloop von de pandemie. Het plenaire debat over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus start vervolgens
om 15.30 uur.

Update livegang positieve testuitslagen
Vorige week hebben we gemeld dot we komende
donderdag 25 maart de huisartsenkoppeling voor
positieve testuitslagen live goon zetten. Op dit moment
testen we nog de laatste zaken, hierdoor gaan we
enkele dagen loter live don gepland. Wij informeren u
zodra we live zijn.



Nieuwe vrijstelling desinfectiemiddelen; desgewenst
doorsturen aan GGD-medewerkers
We willen u verzoeken het onderstaande bericht van het
ministerie van VWS en lenW door te sturen aan de
medewerkers binnen uw GGD waarvoor dit van belang
is. Om ervoor te zorgen dat er bij de GGD'en (weer)
wordt gewerkt met de regulier toegelaten
desinfectiemiddelen of de vrijgestelde middelen per 5
maart, mits dit nog niet gebeurt.

Bericht:
Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen
COVID 19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom
biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt
worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College
toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden),
dat zijn toegelaten middelen. Omdat er voor virussen niet
voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn
er vorig jaar tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (lenW).

Nieuwe vrijstellingen desinfectiemiddelen von krocht
Tijdelijke In 2020 is door de Staatssecretaris van lenW een
aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor onder andere
niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen
(zoals de vrijstelling voor de WHO-formuleringen). Deze
vrijstellingen zijn inmiddels verlopen en op 5 maart 2021
zijn twee nieuwe vrijstellingen van kracht, een voor
handdesinfectie en een voor oppervlaktedesinfectie.

Vanaf 5 maart 2021 mogen dus naast de toegelaten
middelen ook middelen die expliciet genoemd staan in
de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor
hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus.

Meer informatie over de nieuwe vrijstellingen vindt u hier.
Een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die
gebruikt mogen worden tegen het coronavirus wordt
gecommuniceerd op de website van het Ctqb.

Webinor
Op maandag 29 maart organiseert het Kennisnetwerk
Biociden (KNB) een webinar over desinfectiemiddelen in
de zorg voor adviseurs en inkopers van
desinfectiemiddelen in de zorgsector (waaronder ook
GGD'en). Daarin is o.a. aandacht voor de richtlijnen en
het juist gebruik van desinfectiemiddelen.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• RTL Nieuws: GGD stuurt excuusbrief naar duizend
slachtoffers datalek

• De Volkskrant: 'In de loop van volgende week'
gaat Nederland gaat door met AstraZeneca:
kan dat niet eerder?

• AD: We zijn na een jaar coronamaatregelen een
stuk ongezonder

• Opl:O.a. over het
catshuisoverleg en de huidige besmettingscijfers

• NRC: Troge vaccinatie maakt versoepelen op
korte termijn lastig

• RTL: Grote versoepelingen? Eerst nog even 3,5
miljoen 60-plussers vaccineren

' ,,~,, -~
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 2 april 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, regierol in de regio t.a.v. vaccineren van dak- en thuislozen, vrouwenopvang
en maatschappelijke opvang, actualiteiten vaccineren, prachtige resultaten 2e
kwaliteitsmeting BCO landelijke schil, nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Kamervragen
Schrifteliike vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht 'GGD en RIVM wijzen naar elkaar voor niet
halen vaccinatiedoel'

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht 'Nederland liep kans op miljoenen Oxford
vaccins' mis

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht 'Alarmerende situatie: Braziliaanse variant
drie keer dodelijker voor twintigers'

• Schriftelijke vragen van het lid Van Kent (SP) over de
beantwoording op vragen over de
coronabesmetting van Minister Ollongren

• Schriftelijke vragen van de leden Wilders (PVV) en
Agema (PVV) over de antwoorden op de schriftelijke
vragen van de leden Kwint en Hijink (beiden SP) over
het testprotocol COVID-19 bij kinderen onder de 13
jaar

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van
Kent (SP) over de coronabesmetting van Minister
Ollongren

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Kuiken
Uit de Tweede Kamer (PvdA) over een explosieve toename hacks en
Kamerbrieven datadiefstal

>> open data corona RIVM

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19

Actualiteiten
CBS: In week 12 naar schatting 3.100 mensen overleden
Het CBS meldt dat in week 12 (22 tot en met 28 maart
2021) naar schatting 3. l 00 mensen in Nederland zijn
overleden. Dat zijn ruim 100 minder sterfgevallen dan
verwacht voor deze periode.
Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 18 maart tot en met 24
maart 2021 was de totale sterfte in Nederland niet
verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd 
rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 2.986
sterfgevallen gemeld. De gemelde sterfte aan
laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week
163. De sterfte was wel sterk verhoogd in de
leeftijdsgroep 75-79 jaar.

Reactie op verzoek Commissie om een
Kabinetsreactie te ontvangen op het bericht over
het vaccinatiebeleid

Schriftelijke overleggen
• Inbreng verslag schriftelijk overleg over de

kabinetsappreciatie Digital Green Pass

ggdghor.nl

Regierol in de regio tav vaccineren van dak- en
thuislozen, vrouwenopvang en maatschappelijke
opvang
VWS heeft de GGD'en de opdracht gegeven om regie
te voeren op de uitvoering van de vaccinatie voor de
doelgroep dak- en thuislozen (incl. ongedocumen
teerden, EU-migranten zonder werk en woning,
zwerfjongeren) en vrouwenopvang. Landelijk gaat het
om circa 40.000 mensen. De doelgroep is onderdeel van
de VWS-nota 'moeilijk bereikbare doelgroepen'. Deze



doelgroep heeft vaak geen papieren en/of woonadres
waardoor een uitnodiging middels brief niet mogelijk is.
Vaccinatie op locatie(s) of via mobiele teams op
strategische locaties waar deze doelgroep zich bevindt,
is daarom gewenst.

De GGD'en zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering
in de regio; daartoe maken zij samen met centrum
gemeenten maatschappelijke opvang, lokale
zorgpartijen (maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang) straatdokters, en eventuele andere
partijen zoals het Rode Kruis of huisartsen een regionaal
plan. Het format voor dit plan wordt dinsdag 6 april door
het RIVM beschikbaar gesteld. Een verkenning van de
(omvang van de) doelgroep in de regio vormt een
onderdeel van het regionale plan. De doelgroep wordt
als één groep beschouwd. Dus niet per se
leeftijdsgebonden vanwege de praktische
uitvoerbaarheid en het zo laagdrempelig mogelijk
maken. De inzet van Janssen heeft de voorkeur bij deze
groep als blijkt dat hier maar 1 prik voor nodig is. In de
planvorming dient echter ook rekening te worden
gehouden met andere vaccins. De vaccinatie start in
mei/juni, onder voorbehoud dat er dan grote
hoeveelheden vaccins beschikbaar zijn en de uitvoering
regionaal haalbaar is.
Donderdag 8 opril van 15.30-16.30 is er een kick-off vanuit
het RIVM voor de regio's: (mogelijke) projectleiders
kunnen zich opgeven via vaccinatiecovid 19@ggdghor.nl
voor een uitnodiging.

Meldingen positieve testuitslagen naar huisartsen nog
niet live
Donderdagmiddag is er opnieuw een poging gedaan
om de berichten voor huisartsen over positieve
testuitslagen in gebruik te nemen. Helaas is daarbij een
probleem ontstaan, waardoor de berichtendienst nog
steeds niet in gebruik is. De toevoeging van de
functionaliteit van huisartsberichten zorgde voor een
verstoring in de berichtenstroom aan HPZone. Dit kon
gebeuren, aangezien beide systemen grotendeels
dezelfde gegevens gebruiken en nauw aan elkaar
verwant zijn. Daarom zijn alle berichtenstromen naar de
huisartsen stopgezet en is de berichtenstroom naar
HPZone weer op gang gebracht.

Zoals u inmiddels heeft gehoord vanmiddag, kwamen de
testuitslagen mogelijk door dit project vandaag niet door
in HPZone en bij Teleperformance. Vandaag is hard
gewerkt om dit op te lossen.

Er wordt nu geanalyseerd wat er donderdag mis ging en
wat er nodig is om de positieve testresultaten goed door
te sturen. Het is bijzonder vervelend dat er opnieuw
vertraging in dit project is opgetreden. Uiteraard doen
we ons best dit zo snel mogelijk op te lossen. Hopelijk
kunnen we snel een nieuwe datum voor livegang
noemen.

Actualiteiten vaccineren
Vaccineren met AstraZeneca gepauzeerd voor mensen
jonger dan 60 jaar
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) heeft vandaag besloten te pauzeren met het
gebruik van het vaccin AstraZeneca voor mensen die
jonger zijn dan 60 jaar. Hierover leest u meer in de brief
hierover aan de Kamer. Direct daarna is dit bericht
geplaatst op www.ggdghor.nl

Vanaf vandaag één prik na doorgemaakte COVID-19 in
het afgelopen halfjaar
Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op
corona kunnen vanaf vandaag bij het maken van een
vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak
willen maken. Als de besmetting met het coronavirus ná
de eerste vaccinatie gebeurde, gaat de afspraak voor
de tweede vaccinatie gewoon door. Mensen die al een
afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen
half jaar positief zijn getest, wordt gevraagd de afspraak
voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te
zeggen. >> meer lezen

Mensen geboren in 1947 en 1948 kunnen online afspraak
maken voor vaccinatie
Vanaf dinsdag ontvangen mensen met het geboortejaar
1947 en 1948 van het RIVM een uitnodiging voor een
coronavaccinatie. Het is belangrijk dat de 73- en 74
jarigen die zich willen laten vaccineren na ontvangst van
de uitnodiging zo snel mogelijk een afspraak inplannen.
Daarom wordt mensen in deze leeftijdscategorie nu al
de mogelijkheid geboden een online afspraak te maken
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

De groep uit geboortejaar 1947 en 1948 die nu wordt
uitgenodigd bestaat uit ruim 390.000 personen, zij krijgen
het vaccin van BionTech/Pfizer. De GGD heeft inmiddels
ruim 80 locaties geopend waar mensen terecht kunnen
voor een vaccinatie.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
bepaalt de volgorde waarin groepen worden
gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de
Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De
startdatum van de verschillende doelgroepen is
afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk
voor de meest actuele volgorde van vaccineren op
www.coronavaccinatie.nl.

Openingstijden Ramadan
De afgelopen weken zijn er door een aantal regio's
vragen gesteld over de openingstijden van de
vaccinatiestraten tijdens de Ramadan. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft gister een video
gepubliceerd waarin een bestuurslid van een moskee
antwoord geeft op een aantal vragen omtrent het
vaccineren tijdens de ramadan. Op basis van deze
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informatie zien wij geen reden om de openingstijden
tijdens de ramadan te verruimen.

Prachtige resultaten 2e kwaliteitsmeting BCO landelijke
schil
Zoals in de DPG-update van 5 maart ji. aangegeven,
werken de landelijke partners, de CPO en de GGD'en
aan constante kwaliteitsverbetering van het BCO.
Daarbij moet opgemerkt worden: de kwaliteit is goed,
maar we gaan voor nóg beter. Op 5 maart
presenteerden we de eerste resultaten van de metingen,
ditmaal de uitkomsten van de tweede
kwaliteitsmetingen met op de drie onderdelen (gesprek,
indexdossier en contactdossier) een verbetering.

Hieronder staan de tweede meetresultaten voor de
onderdelen: gesprek, indexdossier en contactdossier.

• Gesprek: 83,7% foutloos v.d. 633 metingen (+4,8% tov
vorige meting)

• Indexdossier: 88,7% foutloos v.d. 3.060 metingen
( + 1,0% tov vorige meting)

• Contactdossier: 92,4% foutloos v.d. 930 metingen
( + 1,3% tov vorige meting)

>> Meer over verbetetpunten waarop we gaan sturen

Afwijkingen landelijke werkinstructie BCO
De meetpunten in de kwaliteitsmeting worden opgesteld
op basis van de landelijke werkinstructie. Een klein
aantal GGD'en wijkt hier nog van af. Hier kan een goede
reden voor zijn; het beïnvloedt wel de resultaten van de
kwaliteitsmeting. Als voorbeeld: het niet uitleggen op
welke termijn de monitorgesprekken plaatsvinden.

Als afwijkingen van de landelijke werkinstructie niet direct
te verklaren zijn, dan gaat de relatiemanager van
betreffende GGD in gesprek over aanpassingen in het
werkproces om zo weer in lijn met de landelijke
werkinstructie te werken. Als voorbeeld: uit laten leggen
op welke termijn een monitorgesprek kan plaatsvinden.

4 GGD'en in pilot kwaliteitsmetingen BCO
Samen met Hooglanden, Rotterdam-Rijnmond, Drenthe
en Limburg-Noord is een pilot gestart om te onderzoeken
of de meetmethodiek voor de landelijke schil ook
werkbaar is voor kwaliteitsverbetering bij de GGD'en.
Deze vier GGD'en gaan een maand lang gebruik maken
van dezelfde meetpunten, definities en bijbehorende
tooling. Afsluitend evalueren we samen de methodiek en
we bekijken of kleine aanpassingen nodig zijn.

Kwaliteitsdata vertrouwelijk delen
Door met elkaar dezelfde meetmethodiek te gebruiken
ontstaat een eenduidig beeld van de BCO-kwaliteit.
Hierdoor kunnen we kwaliteitsdata vergelijken,
analyseren en met elkaar in gesprek gaan. Data en
kennis worden in vertrouwen met elkaar gewisseld zonder
op de cijfers 'afgerekend' te worden. Ons doel is samen
de kwaliteit nog beter te maken en van elkaars goede
resultaten te leren.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij sturen wij u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de
laatste ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit toe.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• 73-en 74-jarigen kunnen nu alvast prikafspraak
maken. RTL Nieuws

• : onbenutte vaccins nu al
gebruiken voor nieuwe groepen, NOS

• GGD: 'Eind juni heeft iedereen Zeeuw van 18 jaar of
ouder minstens een prik gehad', PZC

• GGD-manager is klaar voor prikken van
vaccins die er niet zijn: 'Het is hier stil, veel te stil', De
Stentor

• GGD Drenthe en GGD Groningen spelen plotseling
een cruciale rol. 'Na corona willen wij ook andere
ziektes aanpakken' I dubbelinterview

, Dagblad van het Noorden
• prikaanbod van ziekenhuizen is

niet nodig, Leeuwarder Courant
• Fieldlab Cafes 14 april van start in Utrecht,

Gemeente Utrecht

segng or,

ggdghor.nl
I
I
NEDERLAND



I
IG
NEDERLAND

Coronavirus

Update 16 april 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, kortstondige storing HPzone, meldingen positieve testuitslagen naar huisartsen,
webinar en nieuwsbrief Dienst Testen, webinar corona en kinderopvang, nieuwsflits
coördinatoren vaccineren, nieuw op www.ggdghor.nl en in de media.

Actualiteiten
CBS: Sterfte in week 14 hoger dan verwacht
Het CBS meldt dat in week 14 ( 5 tot en met 11 april 2021)
naar schatting 3.150 mensen in Nederland zijn overleden.
Dat zijn ruim l 00 sterfgevallen meer dan verwacht voor
deze periode, en ongeveer evenveel sterfgevallen als in
de week ervoor (3.144).
Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van l tot en met 7 april 2021
was de totale sterfte in Nederland licht verhoogd (sterfte
binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97%
gerapporteerd). In totaal zijn 3.086 sterfgevallen gemeld.
De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID
19was in diezelfde week 127. De sterfte was licht
verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64 jaar en 64-74jaar,
verhoogd in de leeftijdsgroep 80-84 en sterk verhoogd in
de leeftijdsgroep 75-79 jaar. De sterfte was verhoogd in
alle regio's. behalve in de gecombineerde regio
Utrecht/Noord-Holland/Zuid-Holland.

OMT -advies 9 april 2021
Het Outbreak Management Team (OMT) kwam 9 april bij
elkaar om te adviseren over de situatie rondom de
COVID-19-uitbraak. Het OMT sprak over:
• Het verloop van de epidemie

Het reproductiegetal, effecten van maatregelen en
prognoses ziekenhuizen en IC intensive care 's

• Diverse virusvarianten
• De maatregelen conform de routekaart en het

openings plan
• Fieldlabs
• Reizen
• Zelftesten

ggdghor.nl

Het OMT-advies staat op de website van rijksoverheid.ni.
Meer informatie over het OMT staat in het dossier
'Outbreak Management Team'.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer

maakte gisteren zijn debuut in de
technische briefing 'Update Coronavirus'. Zijn presentatie
over de rol van de GGD'en in de vaccinatiecampagne
werd door Kamerleden goed ontvangen. De presentatie
is hier terug te vinden. Ook (RIVM),

(Gezondheidsraad) en Jaap van Dissel
gaven presentaties. Via deze link zijn die terug te lezen. In
het aansluitende plenaire debat waren er vanuit de
Kamer veel vragen over de indruk dat GGD Noord
Limburg een surplus aan vaccins niet meer in mocht
zetten voor medische risicogroepen. Minister de Jonge
sprak van een misverstand en zei toe dat GGD'en
regionaal ruimte hebben om surplus 'zo dicht mogelijk bij
de vaccinatiestrategie' weg te prikken. Na afloop van
het debat werden de volgende relevante moties
ingediend. waarover aankomende dinsdag wordt
gestemd:

• Motie van het lid Paternotte (D66) c.s. over mensen
zelf de keuze laten om alsnog gevaccineerd te
worden met beschikbare vaccins die niet binnen de
vaccinatiestrategie worden toegepast (Oordeel
Kamer)



• Motie van de leden Den Haan (50Plus), Stoffer (SGP)
en Kuzu (DENK] over echtparen boven de 65 jaar de
mogelijkheid geven samen gevaccineerd te worden
(Ontraden)

• Motie van de leden Westerveld (GL) en Ploumen
(PvdA) over een nationale vaccinatiewachtlijst
(Ontraden]

• Motie van het lid Ploumen (PvdA) c.s. over mogelijk
maken dat kwetsbare mensen onder de 60 jaar
gebruik kunnen maken van de Astra Zeneca vaccins
(Ontraden]

• Motie van de leden Kuzu (DENK) en Stoffer (SGP)
over keuzevrijheid geven aan burgers over welk
vaccin ze toegediend krijgen (Ontraden]

• Motie van de leden Marijnissen (SP) en Segers (CU)
over overleg met Duitsland over de verplichting van
een negatieve testuitslag (Oordeel Kamer]

• Motie van het lid Kuzu (DENK) over bewerkstelligen
dat geen enkele onderwijsinstelling studenten of
leerlingen mag weigeren op basis van vaccinatie- of
teststatus (Aangehouden)

• Motie van de leden Kuzu (Denk) en Ploumen (PvdA)
over de gereserveerde middelen voor sneltesten
inzetten voor openen van middelbaar en hoger
onderwijs (Ontraden)

• Motie von het lid Van der Plas (BBB) over ontheffing
voor andere dan antigeen sneltesten
(Aangehouden]

• Motie von het lid Van Haga (FvD) over gratis testen
verstrekken door overheid (Aangehouden]

• Motie von de leden Segers (CU) en Paternotte (D66)
over onderzoeken wat nodig is voor om gratis
zelftests ter beschikking te stellen aan sociale minimo
(Ontraden]

• Motie von de leden Segers (CU) en Stoffer (SGP) over
heroverwegen van de sneltestpilots met casino's en
speelhallen /Ontraden]

• Motie von de leden Van Haga (FvD) en Wilders
(PVV) over kinderen tot 18 jaar vrij stellen van
testsamenleving /Ontraden]

Kamerbrieven
• Kamerbrief Stand van laken Covid-19
• Kamerbrief inzet von zelftesten in het hoger onderwijs

Kamervragen
• Schriftelijke vragen von de leden Sneller (D66),

Paternotte (D66), Snels (GL) en Westerveld (GL) over
de financiële middelen voor toegangstesten

• Schriftelijke vragen von het lid Hijink (SP) over het
bericht dat het Ministerie in strijd met de wet en
zonder toezicht 925 miljoen euro stort voor
entreetesten

• Schriftelijke vragen von de leden Erkens (VVD) en de
Vries (VVD) over het verplicht moeten tonen van een
negatief testbewijs bij de grens tussen Nederland en
Duitsland

• Schriftelijke vragen van de leden de Groot (D66) en
Paternotte (D66) over de brandbrief von

ondernemingsraad KOS en het FNV over het stijgend
aantal besmettingen in slachthuizen en het niet
naleven van de corona maatregelen

• Beantwoording schriftelijke vragen von het lid Hijink
(SP) over het bericht "GGD en RIVM wijzen naar
elkaar voor niet holen vaccinotiedoel'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Bergkamp (D66) over de voorraad von vaccins in
Nederland

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Bergkamp over de vaccinproductie bij Holix en de
relatie met de Nederlandse regering

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Westerveld (GL), Kuiken (PvdA) en Van den Hul
(PvdA) over de vaccinatiestrategie voor kwetsbaren

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Van
Houwelingen (FvD) en Van Hoga (FvD) over het
vrijwillig laten vaccineren van mantelzorgers en de
(geestelijk) gehandicapte personen die zij verzorgen

Agenda
Naar verwachting vindt het volgende Kamerdebat over
het coronovirus plaats op donderdag 22 opril.
Voorafgaand aan dat debat zal een nieuwe technische
briefing plaatsvinden.

Kortstondige storing gebruikers HPZone
Vanmiddag was er een kortstondige storing voor de
gebruikers von HPZone, deze heeft alle GGD'en
getroffen. Gebruikers die in het systeem aan het werk
waren, werden er uit gegooid. Ook kon op dot moment
niet meer worden ingelogd, omdat de omgeving niet
bereikbaar was. Na een eerste analyse lijkt dit te maken
te hebben met de verbinding naar de infrastructuur von
HPZone toe. Vooralsnog lijkt dit op een probleem met de
'DNS' server, deze is automatisch verholpen. Hierdoor
konden gebruikers alweer snel gebruik maken van
HPZone. Dit weekend wordt gewerkt aan een oplossing
om herhaling te voorkomen. Hierover zijn we in contact
met onze leverancier KPN.

Eerder deze week was er ook een storing. Dit incident lijkt
los te staan van de eerdere incidenten.

Meldingen positieve testuitslagen naar huisartsen
komende maandag live
Komende maandag 9 april gaan we de berichten voor
huisartsen over positieve testuitslagen alsnog in gebruik
nemen. Zoals eerder gecommuniceerd, is tijdens de
vorige uitrol een verstoring ontstaan. Met de betrokkenen
is deze verstoring onderzocht, hieruit bleek dat het niet
met de berichtenstroom te maken hod. Wel zijn
aanvullende controlemaatregelen genomen om
eventuele nieuwe verstoringen op dit vlak snel te kunnen
constateren en op lossen. Met betrokken partijen is
geconstateerd dat we met beperkte risico's de
implementatie opnieuw kunnen uitvoeren.
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Over de positieve uitslag meldingen
Huisartsen ontvangen automatisch een melding in hun
Huisartsen Informatie Systeem, wanneer hun patiënt
positief getest is op corona. Dit wordt alleen verzonden
wanneer een patiënt hier vooraf mee akkoord is
gegaan. Via coronatest.nl en in het callcenter wordt dit
uitgevraagd.

Berichtenstroom later dan gewenst live
iedereen binnen en buiten dit project had de
functionaliteit graag eerder live gezien. Door het grote
aantal ICT-ontwikkelingen binnen GGD GHOR
Nederland, gekoppeld aan het beleid rond de
infectieziekte bestrijding, moet er constant geprioriteerd
worden. Hierbij zijn verschillende belangen afgewogen
en is tussentijds meerdere malen besloten andere
projecten meer prioriteit te geven. Denk hierbij aan het
vaccineren mogelijk maken en technische aanpassingen
als gevolg van de datadiefstal.
Ook is ervoor gekozen de vaccinatieberichten aan
huisartsen die afgelopen maand live zijn gegaan,
voorrang te geven ten opzichte van de positieve
testuitslagen.

Op het moment dat GGD GHOR Nederland er klaar voor
was, bleek een van de leveranciers van een Huisartsen
Informatie Systemen, nog niet helemaal ingericht te zijn
op de gecommuniceerde wijzigingen. Op het moment
dat alle partijen en klaar voor waren en we alsnog live
gingen (donderdag l april), bleek er een verstoring in de
berichtenstroom aan HPZone. Dit is een ongelukkige
samenloop van omstandigheden en heeft er voor
gezorgd dat we de livegang moesten uitstellen. Voor nu
gaan we deze livegang vol vertrouwen in, om zo
huisartsen automatisch te kunnen informeren wanneer
hun patiënten positief zijn getest op corona.

Webinar en nieuwsbrief Dienst Testen
Dienst Testen organiseerde recent een webinar. Tijdens
het webinar werden de volgende onderwerpen belicht:

• IGJ-onderzoek 'Van swab tot lab' ,
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

• Kwaliteit in de coronadiagnostiek (
, Raad voor Accreditatie).

Hier vindt u de bijbehorende presentatie en de Q&A's.

Terugkijken kan via deze link. Let op: het is niet de
bedoeling om de link of video te delen met derden.
Bij overige vragen kunt zich richten tot

Daarnaast delen we ook met u de nieuwsbrief Dienst
Testen

Ter inspiratie: Webinar 'Corona en de maatregelen in de
kinderopvang'
Op 25 en 30 maart hebben webinars plaatsgevonden
over corona en de maatregelen in de kinderopvang.
Tijdens de webinars is onder andere behandeld welke rol

kinderen hebben in de verspreiding van het coronavirus;
quarantaine; risico's von transmissie kind op
pedagogisch medewerker en hygiëne. De webinars zijn
gepresenteerd door twee jeugdartsen van GGD Hollands
Midden en duren ongeveer 2 uur. De webinars zijn terug
te kijken via:

Webinar voor basisonderwijs, speciaal
(basis)onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO):
donderdag 25 maart.
Webinar voor kinderdagopvang: dinsdag 30 maart.

Nieuwsflits coördinatoren Vaccineren
Ter informatie vindt u hier de nieuwsflitsen die de
coördinatoren Vaccineren bij de GGD'en ontvangen.
Nieuwsflits 15 april
Nieuwsflits 14 april
Nieuwsflits 13 april

Nieuw op www.ggdghor.nl
Mensen geboren in of voor 1952: maak online uw
vaccinatieafspraak!
Om versneld afspraken te kunnen maken wordt nu de
mogelijkheid geboden voor mensen in de leeftijdsgroep
tot en met 1952 om online een afspraak te maken
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De groep die
hierbij is uitgenodigd, bestaat uit ruim 200.000 personen.
Zij krijgen het vaccin van BionTech/Pfizer. De GGD heeft
inmiddels ruim 100 locaties geopend waar mensen
terecht kunnen voor een vaccinatie.

Nederland test, traceert en vaccineert verder in strijd
tegen corona
Minister De Jonge heeft de 'Roadmap Testen, Traceren
en Vaccineren' over het tweede kwartaal naar de
Tweede Kamer gestuurd. Deze was eerder door

namens de GGD'en aan minister De Jonge
aangeboden. In de roadmap staat onder andere hoe
de uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit zal verlopen.
De GGD'en bereiden zich voor om vanaf mei 1,5 miljoen
vaccinaties per week te kunnen verrichten.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:
• Telegraaf en Nu.nl: Utrechtse GGD gaat tot

middernacht prikken
• Volkskrant: De Jonge laat spillage toch aan de

GGD's. GGD Noord-Limburg reageert verheugd.
• RTV Oost: GGD roept op: bekijk voor aankoop of

coronazelftest goedgekeurd is
• Telegraaf: Vaccinresten niet langer voor kwetsbare

Limburgers
l Limburg: Vaccinresten niet langer voor kwetsbare
Limburgers

• RTV Utrecht: GGD regio Utrecht biedt huisartsen plek
in vaccinatiestraten
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• Reformatorisch Dagblad: Ademtesten steeds vaker
ingezet in teststraten GGD
Omroep Zeeland: Komende week spant het erom,
aantal besmettingen mag niet meer stijgen

• LHV.nl: 60-minners met syndroom van Down of
morbide obesitas vanaf 19 april naar GGD

• Gemeente Stichtse Vecht: Vaccinatielocatie
Stinzenhal in Breukelen geopend
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Coronavirus

Update 20 april 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, capaciteit en toekomstplan BCO, terugblik storingen en verbetering
communicatie, meldingen positieve testuitslag nu geautomatiseerd naar huisartsen, nieuwsflits
coördinatoren testen, nieuw op www.ggdghor.nl en in de media.

Actualiteiten
Eén op de tien test positief
In de afgelopen week, van 14tot en met 20 april steeg
het aantal nieuwe meldingen van positief geteste
personen met 5,3% naar 53.981 meldingen. Het
percentage positief steeg deze week van 9,6% naar
l O, l %. Met uitzondering van een dip door het
Paasweekend, neemt sinds januari het aantal meldingen
van mensen met een positieve coronatest, nagenoeg
elke week toe. Het reproductiegetal ligt in het geheel
boven de l. Het reproductiegetal van 5 april steeg naar
1,06 (ondergrens 1,04- bovengrens l ,09).
Het aantal mensen dat zich de afgelopen kalenderweek
liet testen was 493.51 O. Dat is ongeveer gelijk aan de
week ervoor ( + l %). Het percentage mensen met een
positieve testuitslag is nu l O, l %. Hierin zitten ook de eerste
meldingen van mensen die na een positieve zelftest
contact hebben opgenomen met de GGD.
Er zijn minder nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames
gemeld door de ziekenhuizen. Dit is een
onderrapportage door een storing eerder in de week.
Het aantal gemelde nieuwe opnames op de IC intensive
core's nam licht af.
>> meer lezen

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

ggdghor.nl

Uit de Tweede Kamer
Over de moties die bij het coronadebat afgelopen
donderdag zijn ingediend, is vanmiddag gestemd.
Onderstaande relevante moties zijn daarbij
aangenomen. Het volgende coronadebat,
voorafgegaan door een technische briefing, staat voor
donderdag op de agenda.
• Motie van het lid Paternotte (D66) c.s. over mensen

zelf de keuze laten om alsnog gevaccineerd te
worden met beschikbare vaccins die niet binnen de
vaccinatiestrategie worden toegepast

• Motie van het lid Ploumen (PvdA) c.s. over mogelijk
maken dat kwetsbare mensen onder de 60 jaar
gebruik kunnen maken van de Astra Zeneca vaccins

• Motie van de leden Marijnissen (SP) en Segers (CU)
over overleg met Duitsland over de verplichting van
een negatieve testuitslag

• Motie van de leden Segers (CU) en Paternotte (D66)
over onderzoeken wat nodig is voor om gratis
zelftests ter beschikking te stellen aan sociale minima

Kamerbrieven
Memorie van toelichting inzake Tijdelijke wet
testbewijzen Covid-19, met reactie van GGD GHOR
Nederland

Verslagen
• Verslag van een schriftelijk overleg over de

kabinetsappreciatie Mededeling Europese
Commissie: COVID-19: Appreciatie Veilig de Winter
Door
Verslag van een schriftelijk overleg over de
appreciatie Raadsaanbeveling Sneltesten

• Conceptverslag technische briefing 'Update
Coronavirus'



Kamervragen
Schriftelijke vragen von het lid De Vries (VVD) over
de bereikbaarheid van GGD-GHOR voor afspraken
van vaccinaties

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over hel
testevenement 538 Oranjefeest

• Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66) en
Hagen (D66) over vliegverboden en de
coronasituatie in India en Zuid-Amerika

Capaciteit en toekomstplan BCO
Het ministerie van VWS heeft de CPO van GGD GHOR
Nederland en de regionale GGD'en gevraagd om in
ieder geval tot l juli 2021 een (totale) capaciteit
beschikbaar te houden voor 4.400 bron- en
contactonderzoeken (fase l) per dag. Voorlopig is er dus
geen sprake van afschalen in CO. In de komende
weken worden verdere gesprekken gevoerd voor het
Toekomstplan BCO.

Algemene terugblik op storingen en verbetering
communicatie
Afgelopen week hebben we tweemaal te maken gehad
met een storing. Afgelopen vrijdag lieten we u weten dal
de kortstondige storing was voor de gebruikers van
HPZone. Door de korte lijnen met de leverancier KNP, is
dil vrijdagavond definitief opgelost. Er is
momenteel geen risico op herhaling van dezelfde
storing. Dinsdagmiddag 13 april was er ook een storing
tot de volgende dag 17.00 uur. Dit werd veroorzaakt
door aanpassingen ten behoeve van het verbeteren de
van de security. Hierdoor ontstonden technische issues,
waardoor er geen berichten van positieve uitslagen
meer werden ontvangen. De afhandeling en
communicatie van incidenten zoals afgelopen week is
voor verbetering vatbaar. Daarom wordt nu gewerkt aan
een verbeterd proces bij incidenten, zodat de
medewerkers die het treft snel worden geïnformeerd. De
uitdaging hierbij is dat elk technisch issue dat leidt tot een
'prio l melding', altijd weer verschillend van aard is.
Belangrijk hierbij is dat er procescommunicatie
plaatsvindt. Komende week verwachten we dit
vernieuwde proces scherp te hebben en te hanteren bij
incidenten.

Meldingen positieve testuitslag nu geautomatiseerd naar
de huisartsen
Zoals afgelopen vrijdag aangekondigd, ontvangen
huisartsen sinds gisteren automatisch een melding in hun
Huisartsen Informatie Systeem (HIS), wanneer hun patiënt
positief getest is op corona. De livegang van de
koppeling is gisteren succesvol verlopen, dankzij goede
samenwerking van alle interne en externe betrokkenen.
Deze koppeling draagt bij aan de kwaliteit van zorg in
Nederland én scheelt veel werk van BCO collega's. Alle
betrokken partijen en collega's zijn hierover
geïnformeerd. Huisartsen hebben aanvullend van ons via
de LHV een factsheet over de koppeling ontvangen,

zodat duidelijk is hoe de koppeling werkt en welke
gegevens er binnenkomen in hun HIS. Op ggdghor.nl is
het nieuwsbericht 'Nu ook positieve testuitslagen
automatisch gemeld aan huisartsen' geplaatst.

Nieuwsflits coördinatoren Vaccineren
Ter informatie vindt u hier de nieuwsflitsen die de
coördinatoren Vaccineren bij de GGD'en ontvangen.

• Nieuwsflits 20 april

Nieuw op www.ggdghor.nl
• Nu ook positieve testuitslagen automatisch gemeld

aan huisartsen
• Reactie AD-artikel: 'Onvolledig beeld zonder context

van de situatie'

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:
• AD: Voormalig GGD-top wil zorg op de schop: 'Virus

kent geen gemeentegrens'
AD: Alarm over slagkracht GGD weggehoond:
'Bewindsman zei: 'Infectieziekten zijn toch voorbij'
Leidsch Dagblad, RTL Boulevard: GGD: Fieldlab met
l 0.000 mensen was ook wel heel veel
NRC: Kwetsbare mensen zijn wanhopig op zoek naar
een laatste restje coronavaccin
Stentor: Klas in quarantaine? Het 'scholenteam' van
de GGD staat paraat
Leeuwarder Courant: In iedere brievenbus het
verhaal van de GGD. Over hoe GGD Fryslân in een
gat springt dat lokale media achterlaten
Volkskrant: GGD's volgen Noord-Limburg:
kwetsbaren krijgen vaccin dat over is
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Update 23 april 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, opschaling CoronlT, beo en positieve testuitslagen vanuit fieldlabs en
toegangstesten, nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Actualiteiten
CBS: Oversterfte bij mensen tot 80 jaar in week 15
Het CBS meldt dat in week 15 ( 12 tot en met 18 opril
2021) naar schatting iets minder don 3.200 mensen in
Nederland zijn overleden. Dat zijn ruim 200 sterfgevallen
meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer
sterfgevallen dan in de week ervoor (3.150).

Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM van 8 tot en met 14 april 2021
was de totale sterfte in Nederland verhoogd (sterfte
binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97%
gerapporteerd). In totaal zijn 3.111 sterfgevallen gemeld.
De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-
19was in diezelfde week 143. De sterfte was licht
verhoogd in de leeftijdsgroep 45-54 jaar en sterk
verhoogd in de leeftijdsgroepen 55 -64 jaar, 64-74 en 75
79 jaar. De sterfte was verhoogd in de gecombineerde
regio's Overijsel/Flevoland/Gelderland en Utrecht/Noord
Holland/Zuid-Holland.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open dota corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
De Tweede Kamer debatteerde gisteren wederom over
het coronavirus. Voorafgaand aan het debat gaf Jaap
van Dissel (RIVM) deze presentatie tijdens de technische
briefing. Tijdens het debat was er met name aandacht
voor de aangekondigde versoepeling van de
maatregelen. In reactie op vragen over het artikel in het
Algemeen Dagblad zei Minister de Jonge het volgende
over de GGD'en:

ggdghor.nl

"Ik hecht er altijd aan om, als er met zorgen over de
GGD wordt gesproken, door tegelijkertijd bij te zeggen:
noem mij één organisatie die zo'n topprestatie heeft
geleverd in het afgelopen jaar! Met een dikke 1O miljoen
testen bijvoorbeeld, met ruim een miljoen bron- en
contactonderzoeken, met nu miljoenen vaccinaties. Het
gros von olle vaccinaties in Nederland wordt door de
GGD gezet. Het is een organisatie waarbij inmiddels
tienduizenden mensen in de frontlijn von de crisis werken.
En dat hebben ze toch onder de streep, denk ik,
ongelofelijk indrukwekkend gedaan. De enorme spirit
waarmee ze daar iedere dag weer aan de slag gaan,
daar heb ik gewoon hele grote bewondering voor. Ik
hecht eraan om dat altijd te zeggen als het over de
GGD gaat."

Over onderstaande relevante moties, ingediend tijdens
het debat, wordt volgende week donderdag gestemd.

Motie van de leden Wilders (PVV) en Van Haga
(FvD) over de 925 miljoen voor testsamenleving
besteden aan IC-zorg (Ontraden)

• Motie van de leden Bikker (CU) en Heerma
(CDA) over het bestrijden van lokale
brandhaarden met lokale maatregelen
/Oordeel Komer)

• Motie van de leden Bikker (CU) en Van der Staaij
(SGP) over regionale grenswaardes laten
bepalen door OMT (en fieldlabs aan de hand
daarvan kleinschaliger vorm te geven)
(Ontraden)

• Motie van de leden Kuzu (DENK) en Den Haan
(50Plus) over zorgmedewerkers de mogelijkheid
geven zich zonder afspraak te laten vaccineren
/Ontraden)



• Motie van de leden Den Haan (50Plus) en
Ploumen (PvdA) over kankerpatiënten in de
leeftijdsgroep van 60 tot 64 jaar een RNA-vaccin
aanbieden (Ontraden)

Kamerbrieven
• Kamerbrief Versoepelen van de

corona maatregelen

Wetsvoorstellen
Deze week zijn de wetsvoorstellen quarantaineplicht
internationaal personenverkeer, tijdelijke wet testbewijzen
en wijziging van de WPG iv.m. een sluitingsbevoegheid
ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens
een uitbraak aan de Tweede Kamer gestuurd. Via de
linkjes zijn de wetsvoorstellen, ondersteunde documenten
en de te doorlopen processen voor instelling van de
wetten in te zien.

Verslagen
• Verslag en vragen fracties over Tijdelijke wet

Testbewijzen COVID-19

Kamervragen
Schriftelijke vragen van de leden Paternotte
(D66) en Van der Laan (D66) over de capaciteit
bij de GGD'en

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FvD) over het vaccinatiebeleid

• Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD)
over de overtreding van de coronaregels bij een
kalverslachthuis in Apeldoorn

• Schriftelijke vragen van het lid Westerveld (GL)
over het bericht 'Farmaceut Roche vult zijn
zakken met zelftesten, met behulp van Minister
de Jonge'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van Kent (SP) over de coronabesmetting van
Minister Ollongren

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Paternotte over de vliegverboden en de
coronasituatie in India en Zuid-Amerika

• Beantwoording schriftelijke vragen de leden
Polland (CDA) en Van den Berg (CDA) over het
bericht 'Zorgmedewerkers ervaren
vaccinatiedruk'

Opschaling CoronlT
Komende woensdagavond 28 april vindt er technisch
onderhoud plaats aan CoronlT. Tijdens het technisch
onderhoud vindt de migratie van Coron IT naar AWS
plaats. Dit onderhoud wordt zoveel als mogelijk buiten de
reguliere openingstijden uitgevoerd. Het onderhoud
duurt van 20.00 uur ·s avonds tot de volgende morgen
07.00 uur (29 april). Dit heeft de volgende consequenties
voor de keten op het gebied van openingstijden
afsprakennummers, coronatest.nl en de dienstverlening
van de GGD-regio's. Hieronder meer informatie
daarover.

Landelijke afsprakennummers om 19.30 uur gesloten
De telefonische afsprakenlijnen voor vaccineren en
testen sluiten woensdagavond om 19.30 uur. Dit is een
half uur eerder dan normaal. Burgers kunnen tot 19.30 uur
telefonisch een afspraak inplannen. De volgende
ochtend 08.00 uur zijn de afsprakenlijnen op hun
reguliere openingstijden weer bereikbaar.

Coronatest.nl tijdens onderhoud niet bereikbaar
De burgerportalen coronatesi.ni en coronavaccinatie
afspraak.nl en de ondersteunende website
vragen.coronatesi.ni zijn tijdens het onderhoud niet
bereikbaar. De volgende ochtend rond 07.00 uur kunnen
burgers weer gebruik maken van deze portalen.

Dienstverlening GGD-regio's
• Het technisch onderhoud beïnvloedt ook de

werkzaamheden bij de GGD-regio's. Zij kunnen
gedurende het technisch onderhoud telefonisch
geen afspraken verwerken of gegevens inzien. In het
DPG-overleg van 23 april is besproken dat in de
berichtgeving rondom het technisch onderhoud
benoemd zal worden dat ook de regionale
callcenters van de GGD'en om 19:30 uur zullen
sluiten.

• Test- en vaccinatielocaties die gewoonlijk na 20:00
uur nog open zijn, worden aangeraden om de
reguliere landelijke sluitingstijd te hanteren.
Overigens worden alle locaties opgeroepen om
gebruik te maken van de noodprocedure voor het
geval er afspraken uitlopen. Daarmee kan er tijdens
het technisch onderhoud verder gewerkt worden.

• Wanneer de roosters in de rest van de avond (na
20:00 uur) ingepland staan, dan worden de regio's
opgeroepen om desbetreffende afspraken af te
bellen en te herplannen.

Met de migratie wordt een grote stap genomen in de
opschaling van de capaciteit van onze administratieve
systemen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het
test- en vaccinatieproces ook de komende tijd op grote
schaal voorspoedig kan worden uitgevoerd.
De testcoördinatoren, vaccinatiecoördinatoren en
communicatieadviseurs in de regio's zijn geïnformeerd
over het technisch onderhoud en de implicaties daarvan.
Ook VWS, RIVM en Dienst Testen zijn op de hoogte gesteld.

Voor zorg- en onderwijspersoneel is het landelijke
coronatest prioriteitsnummer zoals altijd om 07:30 uur al
bereikbaar.

BCO en positieve testuitslagen van Fieldlabs en
toegangspilots
Wanneer iemand op een locatie is geweest waar
mogelijk verspreiding van Covid-19 plaatsgevonden
heeft, wordt in het systeem een zogenaamde 'context'
aangemaakt. Op het moment dat er 3 of meer indexen
binnen 28 dagen aan dezelfde context worden
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gekoppeld, gaat er middels een preset action een
signaal naar de GGD waar de context zich bevindt. De
BCO'er registreert volgens de landelijke werkinstructie
ook of iemand op een evenement of bijeenkomst is
geweest (in het kader van Fieldlab dan wel pilots testen
voor toegang).
Mel de Fieldlabs is al in een vroeg stadium contact
geweest over uitvoering BCO die we ook vertaald
hebben in een losse werkinstructie. Er zijn duidelijke
afspraken gemaakt over het BCO samen met Fieldlabs.
Voor de testen voor toegang pilots (dat is niet hetzelfde
als Fieldlabs) geldt dit niet. Het is bij de activiteiten en
evenementen die plaatsvinden in het kader van pilots
testen voor toegang niet mogelijk om alle contacten te
achterhalen - net als in de situatie dat een index zich in
de openbare ruimte bevindt. Om toch enig zicht te
houden op wat er bij deze pilots gebeurt én omdat het
op geen andere manier geregistreerd wordt, vragen wij
de BCO'ers een context aan te maken. Dit sluit dus aan
bij onze standaardwerkwijze voor brononderzoek, de
enige uitzondering die we maken is dat we ook
doorstroomlocaties registreren in het kader van testen
voor toegang terwijl we dat normaal niet doen. Deze
werkwijze is afgestemd met RIVM om toch een vinger
aan de pols te houden bij de pilots.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u weer de Dienst Testen-nieuwsbrief met
de laatste ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit toe.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit regio's:

• 'Haal taak voor jaarlijkse coronaprik weg bij
GGD', BNR

• Kabinet: GGD-organisatie onder de loop, AD
GGD Drenthe zet 100.000ste corona vaccinatie,
RTV Drenthe
Overgebleven vaccins in deze regio mogen
naar kwetsbare patiënten, De Stentor
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Coronavirus

Update 30 april 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, update datadiefstal, inzicht in aantallen en huisvesting arbeidsmigranten om
verspreiding coronavirus te voorkomen, IGJ: verkoop pas zelftesten als er goede verpakkingen
zijn, online afspraak maken voor mensen geboren in 1962 en in de media.

Actualiteiten
Sterfte nog steeds sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75
tot 79 jaar
In de week van 15 april tot en met 21 april 2021 was de
totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2
weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In
totaal zijn 2.952 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk
verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.690
en 3.016 stertgevallen. De gemelde sterfte aan
laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week
119.De sterfte was wel licht verhoogd in de leeftijdsgroep
55-64 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 64-74 jaar en
sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75-79 jaar. De sterfte
was verhoogd in de gecombineerde regio
Overijssel/Flevoland/Gelderland. Kijk op
de sterftemonitor voor meer informatie.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Succesvolle migratie CoronlT en iTBC naar nieuwe
provider
Afgelopen woensdagavond 28 april vond er technisch
onderhoud plaats aan CoronlT. De migratie van Coron IT
en iTBC naar de nieuwe provider (AWS) is door inzet van
de leverancier Topicus en onze GGD-collega's
woensdagnacht succesvol afgerond. De data blijft ook
bij deze nieuwe provider binnen Europa, waardoor we
uiteraard voldoen aan de Nederlandse wet- en
regelgeving. Met deze wijziging zijn we klaar voor een
verdere opschaling voor testen en vaccineren, zowel
telefonisch als online en zijn we voorbereid op het
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groeiende vaccinatietempo tot 1,5 miljoen prikken per
week. Op ggdghor.nl is dit nieuwsbericht geplaatst.
Uiteraard blijven we het functioneren van het systeem de
komende dagen goed in de gaten houden. Mocht het
nodig zijn, dan zijn we in staat om verstoringen op te
vangen.

Uit de Tweede Kamer
Op 28 mei debatteerde de Tweede Kamercommissie
VWS over het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen
voor het internationaal personenverkeer in verband met
de bestrijding van de epidemie van covid-19. Met deze
wijziging van de WPG wil het kabinet een
quarantaineplicht invoeren voor alle reizigers die uit
'zeerhoogrisicogebieden' komen.

Er werd onder andere gesproken over de
proportionaliteit van de wet. Kamerleden zijn het erover
eens dat de wet een zeer heftig middel is. Daarnaast
stellen verschillende Kamerleden voor om mensen die
gevaccineerd zijn vrij te stellen van de quarantaineplicht.

Over het wetsvoorstel, inclusief ingediende
amendementen en onderstaande relevante moties,
wordt op donderdag 6 mei gestemd.

Motie van de leden De Vries (VVD) en Polland
(CDA) over een uitzondering op de
quarantaineplicht voor gevaccineerden indien
zij geen groot risico blijken

• Amendement van de leden Paternotte (D66) en
Kuiken (PvdA) over het opnemen van kaders
voor het aanwijzen van risicogebieden en een
gedeeltelijke uitzondering van de
quarantaineplicht voor gevaccineerden



bericht 'Curacao kan geen coronapatiênten
meer opnemen, IC ligt helemaal vol'
Beantwoording vragen van het lid Hijink (SP)
door minister De Jonge (VWS) over het bericht
dat het ministerie in strijd met de wet, en zonder
toezicht 925 miljoen euro stort voor entreetesten

Update datadiefstal
Hieronder vindt u puntsgewijs een laatste update naar
aanleiding van de datadiefstal begin februari.

Begin volgende week start het proces tegen de
zeven verdachten van de datadiefstal;
De AP heeft tot op heden nog geen
terugkoppeling gegeven over hun eerste
bevindingen, en ook hebben we nog niet de
gespreksverslagen van de interviewronde
ontvangen:
De gedupeerden van de datadiefstal waarover
de politie ons geïnformeerd heeft, zijn allemaal
per brief geïnformeerd:
Een opgaveteam is aan de slag om tot een
voorstel te komen hoe uniform om te gaan met
de afwikkeling van klachten en claims. Dit
voorstel is beoogd eind mei in het DPG-overleg
te worden besproken;
Het Security Office Center (SOC) is volledig
operationeel en monitor! 24/7 het gebruik van
CoronlT en HPzone(Lite);
De vragenlijst behorend bij de audit die KWINK
uitvoert, zal rond 5 mei aan de opgegeven
contactpersonen verstuurd worden, waarna er 2
weken responstijd is;
Naar aanleiding van de webinars over het
vergroten van awareness, ontvangen alle
DPG'en komende week een voorstel om te
participeren in een gezamenlijk awareness
programma.

Achtergrond
Begin juni 2020 zijn de eerste aanbevelingen van het
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten,

, via minister Koolmees
aangeboden aan de Tweede Kamer. Een ervan betrof
de aanbeveling om een Samenwerkingsplatform
Arbeidsmigranten en COVID-19' op te richten en in stand
te houden. Deze opdracht is aan het LOT-C gegeven.
Het LOT-C heeft daarom het samenwerkingsplatform
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Inzicht in aantallen en huisvesting arbeidsmigranten om
verspreiding coronavirus te voorkomen
Het Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten, onder
leiding van het Landelijk Operationeel Team Corona
(LOT-C) heeft onlangs het document 'Inzicht in aantallen
en huisvesting arbeidsmigranten' opgeleverd. Het
document geeft inzicht in de situatie van
arbeidsmigranten in Nederland en is gebaseerd op cijfers
van het CBS over 2019. Dit inzicht kan bijdragen om
verspreiding van het coronavirus onder arbeidsmigranten
te voorkomen.

• Amendement van het lid Bikker (CU) over een
bevoegdheid van de burgemeester om
ontheffing van de quarantaineplicht te verlenen

Kamerbrieven
• Kamerbrief 110e OMT-advies en aanvullende

adviesaanvraag Gezondheidsraad over de inzet
van het AstraZeneca-vaccin
Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over
het gepubliceerde advies van het Europees
Centrum voor ziektepreventie en- bestrijding
(ECDC) van 21 april 2021 aangaande
maatregelen bij gevaccineerde personen
Kamerbrief Opheffen testverplichting voor
vrachtwagenchauffeurs uit het Verenigd
Koninkrijk
Kamerbrief Toesturen van alle onderzoeksvragen
en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten
waar reeds toestemming voor is verleend
Kamerbrief Incident Google en Apple
framework Coronamelder (incl. persbericht)
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Kamervragen
Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over het bron- en contactonderzoek van
de GGD
Schrifteliike vragen van de leden Leijten en Hijink
(beiden SP) over de sociaal-economische
gezondheidsverschillen door de
coronapandemie

• Schriftelijke vragen van de leden Agema en
Wilders (beiden PVV) over het bericht dat een
farmaceut zijn zakken vult met de hulp van
minister De Jonge

• Schriftelijke vragen van de leden Kuiken (PvdA),
Paternotte (D66), De Vries (VVD), Bikker (CU) en
Westerveld (GL) over AstraZeneca en een nieuw
advies van de Gezondheidsraad

• Beantwoording vragen van de leden Kuiken
(PvdA) en Diertens (D66) door staatssecretaris
Blokhuis (VWS) over de ontwikkelingen van de
gezondheidssituatie op Bonaire en Curaçao

• Beantwoording vragen van het lid Kuiken (PvdA)
door staatssecretaris Blokhuis (VWS) over het

Wetsvoorstellen
Naast bovengenoemde wet speelt het wetsvoorstel
Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. Kamerlid Kwint (SP)
diende deze week een amendement in, waarmee hij
ervoor wil zorgen dat de verantwoordelijkheid voor het
afnemen van 'toegangstesten' enkel bij de GGD'en
terecht komt. De behandeling van het wetsvoorstel vindt
volgende week plaats. De datum is afhankelijk van het
nog in te plannen plenaire coronadebat.

Verslagen
Noto n.a.v. het verslag Tijdelijke wet testbewijzen
covid-19



vormgegeven met als doelstelling: het bijdragen aan het
voorkomen van verspreiding van het coronavirus onder
arbeidsmigranten.

IGJ: verkoop pas zelftesten als er goede verpakkingen
zijn
Bij de introductie van de zelftest op het coronavirus
kwam in hoog tempo een grote verscheidenheid aan
verpakkingen op de markt. Niet altijd voldeden die
verpakkingen aan de eisen. Ook was de communicatie
over wanneer een zelftest gebruikt zou moeten worden
nog niet helemaal op orde. Dat kan hebben geleid tot
verwarring bij de consument. En onduidelijkheid en
verwarring bij de consument over zelftesten kunnen
leiden tot een afname in vertrouwen in het testbeleid.
Daardoor is er een grotere kans dat mensen de
coronamaatregelen bewust of onbewust niet meer
opvolgen.

Dat signaal geeft de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) af in een publicatie over zelftesten. Hiervoor
werd een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de
verkoop vanzelftesten. Dat heeft geleid tot een aantal
signalen en aanbevelingen. Lees hier het gehele
nieuwsbericht van de IGJ.

Online afspraak maken voor mensen geboren in 1962
Vanaf vandaag gaat GGD GHOR Nederland mensen
die in 1962 zijn geboren oproepen om online een
afspraak te maken voor een vaccinatie met het vaccin
BioNTech/Pfizer. Deze leeftijdsgroep ontvangt binnenkort
per post een uitnodiging voor een vaccinatie. Het is voor
hen echter niet nodig om op deze brief te wachten. Met
de uitnodiging van dit nieuwe geboortejaar willen we
leegloop in de roosters voorkomen.

Mensen uit 1962 kunnen straks via het Landelijke
Afsprakennummer én via het Burgerportaal een afspraak
maken voor een vaccinatie.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• 'Complimenten aan de GGD', Telegraaf
• GGD opent teststraat aan de grens: 'Een

uitkomst', RTV Noord
• GGD trekt lessen uit coronabestrijding: 'Je moet

heel snel kunnen opschalen', Brabants Dagblad
• GGD-voorlichting in de moskee: 'Vaccins zijn

halal', Het Parool
• Veiligheidsregio tevreden over eerste terrasdag

in Twente, AD
• En dal is acht: (voorlopig) laatste

vaccinatielocatie van Friesland is nu ook open,
LC

• Coronauitbraak in verpleeghuis na vaccinatie
bewoners, Telegraaf

sosy a

ggdghor.nl
I
I
NEDERLAND



J
II

NEDERLAND
Coronavirus

Update 4 mei 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, twee verdachten datadiefstal voor de rechter, GGD'en vaccineren mensen uit
medische risicogroepen en in de media.

Actualiteiten
In derde golf sterke stijging ziekenhuisopnames jongere
leeftijdsgroepen
In de afgelopen week, van 28 april tot en met 4 mei,
werden er 8% minder nieuwe mensen met COVID-19 in
het ziekenhuis opgenomen ois in de week ervoor. Het
aantal mensen dat op de IC met COVID-19 is
opgenomen is ongeveer gelijk gebleven.* De bezetting
en de druk op de zorg blijft onverminderd hoog.

Tijdens de eerste golf (maart t/m juni 2020), en de
tweede golf (juli 2020 t/m januari 2021) van de epidemie,
werden vooral ouderen in het ziekenhuis opgenomen.
Met de komst van de Britse variant zien we dat het
aantal besmettelijke personen toeneemt en er meer
jongere mensen met COVID-19 in het ziekenhuis of op
de IC worden opgenomen dan tijdens de eerste en
tweede golf. De stijging in aantal in het ziekenhuis
opgenomen personen met COVID-19 is het grootst in de
leeftijdsgroepen 0-39 jaar en 40-59 jaar. Het is en blijft
belangrijk dat iedereen zich aan de basismaatregelen
houdt.

Het aantal besmettelijke personen is verder gestegen
naar bijna 188.000 personen.
bron: Shichting NICE

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht datobronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM
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Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven

• Kamerbrief Voortgang gegevensuitwisseling bij
spoed

• Kamerbrief Voortgang Incident Google en
Apple Framework Coronamelder

• Kamerbrief Grenstesten
• Kamerbrief Aanbieding l lle OMT-advies en

toezeggingen wetgevingsoverleg
quarantaineplicht

Verslagen
• Nota naar aanleiding van het nader

verslag inzake Tijdelijke wet testbewijzen COVID
19

• Conceptverslag Technische Briefing 'Update
Coronavirus'

• Stenogram Wetgevingsoverleg Wijziging van de
WPG vanwege de invoering van aanvullende
maatregelen voor het internationaal
personenverkeer in verband met de bestrijding
van de epidemie van covid-19

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Paulusma en

Paternotte (beiden D66) over de berichtgeving
dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin
krijgen en de maatschappelijke opvang voor
ongedocumenteerden wordt afgebouwd

• Beantwoording vragen van de leden Bergkamp
en De Jong (beiden D66) over de Duitse
testplicht bij grenswerkers

• Beantwoording vragen van de leden Kwint en
Hijink (beiden SP) over het bericht dat tientallen
miljoenen sneltests stof verzamelen in de opslag
en het onderwijs aan een lijntje wordt gehouden



Agenda
• Donderdag 6 mei van l 0:30 uur tot 22:30 uur:

Wetgevingsoverleg Tijdelijke wet testbewijzen
COVID-19

Twee verdachten datadiefstal voor de rechter
Vandaag stonden twee verdachten van de datadiefstal
uit de GGD-coronasystemen voor de rechter. Het betrof
nog niet de inhoudelijke zittingen. Enkele media hebben
er aandacht aanbesteed, waaronder de NOS.

GGD GHOR Nederland was voorbereid op deze
aandacht en heeft daarop een reactie voorbereid. Deze
is gedeeld met diverse medio en werd ook op de
website geplaatst. Waarschijnlijk zullen de inhoudelijke
zittingen eind augustus of begin september plaatsvinden.

GGD'en vaccineren mensen uit medische risicogroepen
Mensen die (volgens hun huisarts) tot een medische
risicogroep behoren, krijgen vanaf 6 mei een uitnodiging
van de huisarts voor een vaccinatie op een GGD-locatie.
De uitnodigingen worden de komende weken in fases
verstuurd.

Tot de medische risicogroepen behoren mensen die
jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen. Het gaat
om ongeveer 1,5 miljoen personen uit de geboortejaren
1961 tot en met 2003. Na ontvangst van de uitnodiging
kunnen zij een afspraak maken bij de GGD. Zij krijgen dan
een vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Lees hier
meer

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Verdachten datadiefstal GGD op tussentijdse
zitting voor rechter, Leeuwarder Courant

• Tijdelijk minder vaccinaties in Tilburg door stop
AstraZeneca, GGD schaalt op voor Pfizer,
Brabants Dagblad

• GGD sluit coronatestlocaties in Vianen en
Veenendaal vanwege code geel, Algemeen
Dagblad

• Groep met medische indicatie blijkt fors groter
en kan vanaf donderdag prikafspraak maken,
NOS

• Ze lopen extra risico, maar arbeidsmigranten
krijgen voorlopig niet allemaal een vaccin,
Trouw

• Vaccineren op de ijsvloer van een van de
bijzonderste priklocaties in Groningen: 'ledereen
is hier lief voor elkaar', Dagblad van_het
Noorden

• Wat als richtlijnen geen richting geven? Een
actuele casus over het tonen van
risicoleiderschap, Management Impact
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Update 7 mei 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, GGD'en gebruiken het Moderna-vaccin vanaf 12 mei, standaardpresentatie
over programma Vervanging HPZone en HPZonelite, beeld kwetsbare groepen over week 13 -
16 en in de media.

Actualiteiten
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek: Sterfte in week 17
hoger dan verwacht
Het CBS meldt dat in week 17 (26 april tot en met 2 mei
2021) naar schatting 3. 150 mensen in Nederland zijn
overleden. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan
verwacht voor deze periode en iets meer sterfgevallen
dan in de week ervoor (3. l 07).

Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest
recente data van het RIVM (van 22 tot en met 28 april
202 l) was de totale sterfte in Nederland verhoogd
(sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97%
gerapporteerd). In totaal zijn 3.106 sterfgevallen gemeld.
De gemelde sterfte aan laboratorium bevestigde COVID
19was in diezelfde week l l 6. De sterfte was licht
verhoogd in de leeftijdsgroep 45-54 jaar en 80-84 jaar, en
sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64 j0ar, 64-74 en
75-79 jaar. De sterfte was verhoogd in alle
gecombineerde regio's.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronayirgs van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19
>> open data corona RIVM

Uit de Tweede Kamer
De Tweede Kamer debatteerde gisteren de hele dag
over de tijdelijke wet testbewijzen. Hoewel een deel van
de Kamer twijfelt aan de meerwaarde die
toegangstesten de komende maanden kunnen bieden,
kan de wet wel op een meerderheid rekenen. Over de
ingediende amendementen en moties wordt
aankomende dinsdag gestemd. De verwachting is dat
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het amendement van de SP om toegangstesten onder
te brengen bij de GGD'en daarbij weinig steun zal
krijgen. In het debat gaf Minister de Jonge aan 'er nog
niet helemaal uit te zijn' hoe te voorkomen dat burgers
naar GGD-teststraten zullen gaan als GGD-uitslagen ook
gebruikt kunnen worden voor het genereren van
testbewijzen.

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Paternotte

(D66) en De Vries (VVD) over het bericht dat
Denemarken stopt met het Janssen-vaccin in
hun vaccinatieprogramma
Schriftelijke vragen van de leden Wuite (D66) en
Paternotte (D66) over het bericht 'Europees
vaccinatie-certificaat ook goed nieuws voor de
eilanden'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
De Vries (VVD) over de bereikbaarheid van
GGD GHOR Nederland voor afspraken van
vaccinaties

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Hijink (SP) over het bericht 'Nederland liep kans
op miljoenen Oxford-vaccins mis'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van Haga (FvD) over 'het advies van het
Veiligheidsberaad met betrekking tot het
openen van de terrassen met Pasen'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van Haga (FvD) over het inreisverbod vanuit
landen buiten Europa, en dan met name Zuid
Afrika

Kamerbrieven
• Kamerbrief Stand van zaken vaccinatiebewijzen



Kamerbrief Tussentijdse evaluatie handhaving
gedragsregels

• Kamerbrief Verlenging Tijdelijke wet
maatregelen covid- 19

Agendo
Naar verwachting vindt er woensdag 13 mei zowel een
Technische Briefing als plenair debat over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus plaats.

GGD'en gebruiken Moderna-vaccin vanaf 12 mei
Ook de GGD' en gebruiken vanaf 12 mei (week 19) het
Moderna-vaccin. In Nederland zijn eerder hoog-risico
patiënten in de ziekenhuizen hiermee gevaccineerd. De
GGD'en verwachten de komende tijd circa 100.000
vaccinaties per week met Moderna te zetten. Woensdag
5 mei werd het mRNA zorgprogramma actief. Op de
locaties ziet men vanaf dat moment in CoronlT dan dus
geen BioNTech/Pfizer, maar mRNA. In de
afspraakbevestiging van de burger komt 'mRNA, te
weten BioNTech/Pfizer of Moderna' te staan. Meer
informatie leest u hier: https://ggdghor_nl/actueel
bericht/moderna-vaccin/.

Standaardpresentatie over programma Vervanging
HPZone en HPZonelite
Afgelopen woensdag is deze standaard PowerPoint
presentatie gedeeld (let op: WeTransferlink, te
downloaden tot 14 mei] met de regionale
transitiecoördinatoren, met het verzoek deze te
presenteren aan regionale managementteams en
andere stakeholders. Met deze actie speelt het
programmateam in op de behoefte aan actuele
informatie over het programma Vervanging HPZone en
HPZonelite in het kader van COVID-19-bestrijding.
Regionaal management kan desgewenst de inhoud van
de presentatie gebruiken om bijvoorbeeld BCO
medewerkers te informeren.

Heeft u vragen over het programma of GGD Contact?
Neem dan contact op met de regionale
transitiecoördinator. Zoals ook in de presentatie staat, is
er een proces opgezet voor het beantwoorden van
vragen van medewerkers. Medewerkers kunnen hun
vragen sturen naar vervanginghpzone@agdahor.nl. Zo
kan GGD GHOR Nederland ervoor zorgen dat de vragen
door de juiste persoon beantwoord worden.

Beeld kwetsbare groepen gedurende coronacrisis over
week 13-16
In deze link vindt u de maandelijkse rapportage
'kwetsbare groepen' over week 13 t/m 16 (29 maart tot
en met 24 april) van 2021.
Hierin wordt een beeld gegeven van drie kwetsbare
groepen op basis van kwantitatieve data en een
kwalitatieve uitvraag:

l.mensen in huiselijk geweld-situaties

2. mensen met bestaande psychische/sociale
kwetsbaarheid en risico op ontregeling
3. mensen met ernstige psychische/sociale
kwetsbaarheid zonder zorg en/of zonder dak/thuis.

Het valt op dat er nog steeds geen grote wijzigingen zijn
ten opzichte van de vorige periode. De cijfers van de
Politie zijn vergeleken met de vorige maand, met
dezelfde maand in 2020 en ditmaal ook met twee jaar
geleden. Vorig jaar april was de periode van de eerste
lockdown en waren de eerste effecten van de
pandemie zichtbaar. Het is daarom zinvol om de
gegevens tevens te vergelijken met de cijfers uit 2019.
Het verder terugkijken in de tijd maakt het vergelijken
lastiger, omdat er veel factoren zijn die de cijfers
beïnvloeden. Bovendien bestaan niet alle hulplijnen al
twee jaar, dus de vergelijking kan alleen met
politieregistraties gemaakt worden. Toch willen we
pogen een trend in beeld te brengen en hebben in de
meest rechtse kolom de vergelijking met 2019
opgenomen.

Deze monitor is een samenwerking tussen LOT-C en GGD
GHOR Nederland. De interpretatie van de gegevens
wordt in een duidingsteam met ,
medewerkers van meerdere GGD'en en van het RIVM
gedaan.

In de media
NOS journaal besteedt vanavond aandacht aan de
opschaling naar 2 miljoen prikken. legt uit
dal opschaling meer is dan alleen het werven van
medewerkers. Hij wordt geïnterviewd in Houten, waar
ook een training 'klaarmaken & vaccineren" wordt
gegeven en waar beelden gemaakt worden.
Messaging: capaciteit verhogen betekent meer locaties,
meer priklijnen, bredere openingstijden, meer mensen en
een hogere prikcapaciteit. Aandacht voor
wervingscampagne basisartsen. Daadwerkelijke
vaccineren afhankelijk van beschikbare vaccins.

De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

GGD's maken zich op voor twee miljoen
vaccinaties per week vanaf eind mei, NU.ni

• GGD verwacht dat corona-uitbraak in
Reimerswaal en Tholen voorlopig nog niet
voorbij is, Omroep Zeeland

• Werkt het bron- en contactonderzoek nog wel?,
vragen ze zich af bij de GGD, Volkskrant

• Friese GGD wil mensen die prik misten opzoeken
met grote bus, Omrop Fryslan

• Vaccineren tot bijna middernacht bevalt goed,
GGD wil ermee doorgaan, RTV Utrecht
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 21 mei 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, wekelijks
websitebericht 'Feiten en cijfers', uit de Tweede Kamer, GGD'en starten met vaccineren dak- en
thuislozen, implementatiestrategie GGD Contact, inzicht in zorgcapaciteit met Landelijke
Ketenmonitor Zorg, nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

• Motie van het lid Sjoerdsma (D66) c.s. over een gratis
testmogelijkheid met een test naar keuze

Debatten en moties
Op19 mei debatteerde de Tweede Kamer over de
Europese top van 24 en 25 mei 202 l. Hier werd onder
meer gesproken over het Digital Green Certificate.
Verschillende Kamerleden bepleitten dat een testuitslag
voor reizen gratis zou moeten zijn, zeker voor jongeren.
De volgende motie werd ingediend tijdens het debat en
is inmiddels aangenomen:

Uit de Tweede Kamer
Afgelopen week stond in teken van Verantwoordings
dag: de dag dat het Kabinet de jaarverslagen van alle
ministeries presenteert. Eén van de belangrijkste
conclusies van de Algemene Rekenkamer van dit jaar is
dat het financieel beheer bij het ministerie van VWS over
de extra uitgaven en verplichtingen door de coronacrisis
ernstig tekortschoot. Minister De Jonge (VWS) heeft
inmiddels zijn verbeterplan met de Kamer gedeeld.

voor actuele informa tie

Website: www.tigho rn
Twitter: twitte r.corr/ggdphornl

Fate boo t: fcebook.cor/ginederand

Aanul GG o- vaccinatielocatie 130

Aan ul GGo-elease. 152

an tal uitgevoerde coronates ts door de
GGD'en sinds 1 jun i 2020

13.288.399

Tota al aan tal vaccinat ies, door de GGD'en
gezet, vanaf6 januari tot enmet 16 mei

5.052.143

evaccineren de GGD'enmomenteel:

Menen geborenin ofvoor 1955;
Mensen peboren in 1961 /m 1965;

- Medische risicoroe pen.

Aantal uitgevoerde coronaotests doorde
GGD'en van 10 totenmet 16 mei

274.054

Wekelijks websitebericht: 'Feiten en cijfers'
Op 10 mei is GGD GHOR Nederland gestart met het
communiceren van eigen 'feiten en cijfers'. Het bericht
wordt iedere week voorzien van een update en is te
vinden in deze link. Benieuwd naar het totaal aantal
vaccinaties dat de GGD'en gezamenlijk in één week
hebben gezet? Of wilt u het totaal aantal coronatests
weten? ledere maandag worden de cijfers vernieuwd.
Ter informatie: vanwege Pinksteren wordt het artikel
aankomende week eenmalig aangepast op dinsdag.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID- 19
>> open data corona RIVM

In de meest recente data van het RIVM van 6 lot en met
12 mei 2021 was de totale sterfte in Nederland licht
verhoogd. In totaal zijn 2.981 sterfgevallen gemeld. De
gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19
was in diezelfde week 101. De sterfte was licht verhoogd
in de leeftijdsgroepen 45-54 jaar en 65-74 jaar, verhoogd
in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de
leeftijdsgroep 75-79 jaar. De sterfte was verhoogd in de
regio Utrecht/Noord-Holland/Zuid-Holland.

Actualiteiten
CBS: Sterfte in week 19 licht gedaald
Het CBS meldt dat in week 19 ( l O mei tot en met 16 mei
2021) naar schatting 2.950 mensen in Nederland zijn
overleden. Dat zijn ongeveer 100 sterfgevallen meer dan
verwacht voor deze periode, en iets minder sterfgevallen
dan in de week ervoor (2.974). Ook het RIVM houdt
sterftecijfers wekelijks bij.

ggdghor.nl



Kamerbrieven
• Kamerbrief Jaarverslag Ministerie von VWS 2020
• Kamerbrief Programmo Verbetering financieel

beheer ministerie von VWS
Kamerbrief Aanpassing interval Astraleneca-vaccin

Kamervragen
Schriftelijke vragen von de leden Kuiken (PvdA) en
Paternotte (D66) over het gele boekje en de
berichtgeving hierover op www.minvws.nl

• Schriftelijke vragen van de leden De Vries (VVD),
Yesilgöz-legerius (VVD), Paternotte (D66) en Van der
Werf (D66) naar aanleiding von het incident bij de
Corono-vaccinatielocatie Amsterdam

• Schriftelijke vragen von de leden Westerveld (GL) en
Kuiken (PvdA) over het bericht 'Ikke prikken - en de
rest kan stikken'

Overig
• Rapport Algemene Rekenkamer 'Staat van de

Rijksverantwoording' met bijbehorend persbericht
'Coronocrisis zet spanning op democratische
controle'
Persbericht Extra impuls om vaccinatiebereidheid te
verhogen

GGD'en starten met vaccineren dak- en thuislozen
In 15 GGD-regio's wordt vanaf 24 mei begonnen met het
vaccineren van dok- en thuislozen. De afgelopen weken
hebben deze GGD-regio's plannen gemaakt om hen zo
goed mogelijk te bereiken, te informeren en zo snel
mogelijk te vaccineren. Inmiddels zijn 25.000 van de naar
schatting 60.000 dok- en thuislozen in kaart gebracht. De
komende weken worden zij gevaccineerd met het
vaccin Janssen.

Omdat dak- en thuislozen lastig te bereiken zijn, wordt
per regio gekozen voor de meest effectieve benadering.
Er zullen verschillende prikdagen georganiseerd worden
waarbij de plek waar gevaccineerd wordt per regio
verschillend is. In de meeste gevallen wordt
gevaccineerd op een maatschappelijke opvang locatie
of via mobiele prikteams. Het vaccineren gebeurt door
GGD-medewerkers of artsen, waarbij ondersteuning
plaatsvindt door onder meer het Rode Kruis.

De 15 regio's waar gestort wordt met vaccineren zijn:
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Hooglanden, Flevoland,
Zaanstreek Waterland, Groningen, Brabant-Zuidoost,
Hollands Midden, Zuid-Limburg, Drenthe, Zuid-Holland
Zuid, IJsselland, Hollands Noorden en Limburg-Noord.

De verschillende GGD-regioplannen zijn opgesteld in
samenwerking met de maatschappelijke opvang in
gemeenten, kerken, Rode Kruis, het Leger des Heils en
andere belangrijke sleutelfiguren. In samenwerking met
het ministerie van VWS en de RIVM zijn
communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zullen via
maatschappelijke opvang organisatie worden verspreid.

De komende weken werken de GGD'en met
gemeenten verder aan het in kaart brengen van de dak
en thuislozen die nog niet in beeld zijn. Voor deze groep
worden nieuwe prikdagen georganiseerd om een zo
hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.

Implementatiestrategie GGD Contact
De stuurgroep Transitie heeft woensdag 12 mei gekozen
voor het implementatiescenario om in twee stappen
GGD Contact bij de GGD'en in werking te stellen. Het
streven is om GGD Contact eind juni 'Go Live' te laten
gaan, allereerst in de zes praktijktestregio's (GGD West
Brabant, GGD Zuid-Limburg, GGD Rotterdam-Rijnmond,
GGD Twente, GGD Fryslôn en GGD Gooi en
Vechtstreek). In de tweede stap volgen de andere GGD
regio' s.

Voordat GGD Contact live kan gaan, moet er nog een
aantal zaken worden geregeld. Zo wordt er nog
functionaliteit ontwikkeld en getest en er zijn bij de GGD
én GGD GHOR Nederland nog aandachtspunten
betreffende de DPIA en het voldoen aan NEN
7510/7512/7513 richtlijnen. Er wordt bovendien nog
gesproken over de exacte inrichting von service en
beheer, het opleidings- en communicatiemateriaal is
nog in ontwikkeling en de technische ontsluiting van het
BCO-portaal voor medewerkers is nog in ontwikkeling.
Hier wordt op de achtergrond hard aan gewerkt.

Inzicht in zorgcapaciteit met Landelijke Ketenmonitor
Zorg
Op 23 opril ji. stortten GGD GHOR Nederland, het
Landelijk Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (LCPS)
en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de
Landelijke Ketenmonitor Zorg. Deze monitor geeft inzicht
in de COVID-druk in de gehele zorgketen. Uniek, want
hiervoor bestond dit niet. Met een maand op de teller
zorgt de monitor voor meer inzicht, een betere
samenwerking tussen zorgportners én snellere signalering
van knelpunten.
>> meer lezen

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de
laatste ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapociteit.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:
• Eerst ging het over leven en dood, nu lijkt de GGD

vooral een reisbureau, Volkskrant

• GGD Utrecht stempelt weer vaccinaties af in het
'gele boekje'. De Utrechtse Internet Courant

• Vaccin, test of voormalige besmetting: hoe jij deze
zomer op vakantie kunt, NOS
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• Nederlands trollenleger verspreidde honderden
nepberichten over coronovirus, NU.ni

• Ikke prikken- en de rest kon stikken, De Groene
Amsterdammer

• GGD sluit test- en priklocoties vanwege verwachte
storm en onweer, Rijnmond

• Mobiele prikteoms GGD naar daklozenopvang:
Moeilijk te bereiken groep die vaak
gezondheidsproblemen heeft', de Stentor

• Pannenkoeken voor olle coronomedewerkers von
GGD, Bussums nieuws

• Kerngezond en toch een vaccinatieoproep wegens
medisch risico: 'Voelde me een beetje schuldig
moor ik go wel', De Stentor.

• Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft
geluk gehad na hack: 'regio's moeten meer
samenwerken'. Gelderlander.
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Coronavirus

Update 28 mei 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, portaal geopend voor leeftijdsgroepen 1974 en 1975, informatie over het
maken van online afspraken, onjuiste vaccin registratie, start voorlichtingscampagne en
vaccineren asielzoekers, update Meldportaal Testuitslagen, mogelijke settings van
besmettingen op Coronadashboard Rijksoverheid, nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Actualiteiten
Tenminste 87% van de 65-plussers minimaal eenmaal
gevaccineerd: hoge opkomst, regionaal weinig
verschil/en
Vier maanden no de stort van de vaccinatiecampagne
is tot nu toe minimaal 87% van de 65-plussers tenminste
eenmaal gevaccineerd tegen COVID-19. Een relatief
lagere opkomst ziet het RIVM terug in gemeenten uit de
Biblebelt en in een aantal grote steden.

Dit aantal gevaccineerden is gebaseerd op cijfers uit het
landelijk vaccinatieregister CIMS, voor gevaccineerden
die toestemming hebben gegeven voor het delen van
hun gegevens met het RIVM. Deze cijfers zijn aangevuld
met anonieme gegevens von alle door de GGD
gevaccineerde personen. Omdat de
vaccinatiegegevens van nog niet alle andere
uitvoerders op dit moment volledig in CIMS opgenomen
zijn, en niet alle personen toestemming geven voor
registratie in CIMS, zal de daadwerkelijke opkomst nog
wat hoger zijn.

Bijwerkingencentrum Lareb: tweewekelijkse rapportage
Bijwerkingencentrum Loreb laat in hoor tweewekelijkse
rapportage weten dat het centrum tot en met 24 mei
2021 60.30 l meldingen met 338.418 vermoede
bijwerkingen heeft ontvangen. De meeste gemelde
klachten passen bij reeds bekende bijwerkingen zoals
hoofdpijn, spierpijn en reacties op de prikplek.

Sinds de stort von de vaccinatiecampagne ontving het
Loreb 35 l meldingen van overlijden kort na ontvangst
van de coronovaccinaties. De meeste meldingen gingen
over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit is het meest
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gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral
aan ouderen wordt gegeven. Het Lareb laat in
een nieuwsbericht weten dat zij allen een kwetsbare
gezondheid hadden vanwege uiteenlopende ernstige
onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling CQVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
• Kamerbrief Vervolg uitvoering motie over toesturen

von alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen
van Fieldlab-activiteiten.

• Kamerbrief in over de ministeriële regelingen die in
de Wet publieke gezondheid zijn vastgesteld in
verband met de bestrijding van de Covid-19
epidemie.

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Wilders (PVV) en

Agema (PVV) over het aanbieden van een
alternatief vaccin voor 60-plussers

• Schriftelijke vragen van het lid Paternotte (D66) over
het vaccinatiebeleid von Nederlanders in het
buitenland

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FvD) over het vaccinatieregister en (indirecte)
vaccinatiedrang in de zorg

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FvD) over de Coronacheck-app en 'testen voor
toegang'



Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66) en
Hagen (D66) over het bericht dat Duitsland
reisbeperkingen instelt voor het Verenigd Koninkrijk
vanwege de opmars van de Indiase virusvariant
B.1617

• Schriftelijke vragen van de leden Van den Berg
(CDA) en Peters (CDA) over ventilatie

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FvD) over het 'Jaarverslag VWS 2020'

Agenda
• Woensdag 2 juni (9.30 uur -- 13.00 uur): technische

briefing Update Coronavirus'
Donderdag 3 juni ( l O. 15 uur): plenair debat over
ontwikkelingen rondom het coronavirus

Portaal geopend voor leeftijdsgroepen 1974 en 1975
Aangezien er steeds meer vaccins beschikbaar komen,
gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen
uit 1974 en 1975 kunnen daardoor vanaf 28 mei online
een afspraak maken voor vaccinatie met een mRNA
vaccin. Inplannen kan via www.coronavaccinatie
afspraak.nl. Meer informatie is in deze link te vinden.

Informatie over het maken van online afspraken
GGD GHOR Nederland kreeg deze week vragen over
hoe het kan dat mensen die een afspraak via
coronavaccinatie-afspraak.nl willen maken geen
afspraak kregen toebedeeld op de dichtstbijzijnde
locatie. Dit, terwijl er op de locatie nog wel tijden
beschikbaar zijn.

Wie een afspraak maakt via coronavaccinatie
afspraak.nl krijgt drie opties voor een afspraak. Daarbij
kijkt het systeem naar de dichtstbijzijnde locatie. Zo wordt
ervoor gezorgd dat mensen zo min mogelijk hoeven te
reizen. Toch kan het voorkomen dat mensen een
afspraaksuggestie krijgen voor een locatie die wat verder
weg is. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid
afspraken die op dit moment worden gemaakt.

Als iemand een afspraak maakt, worden alle drie de
opties 'bezet' gehouden totdat de afspraak is afgerond.
Als het heel druk is kan het voorkomen dat voor mensen
die een afspraak willen maken geen locatie dichtbij
zichtbaar is. Uiteraard werken we eraan om het
afsprakensysteem verder te optimaliseren.

Onjuiste vaccin-registratie
Onlangs hebben we geconstateerd dat er een aantal
burgers een vaccinatiebrief heeft gekregen, waarop een
fout op de registratiekaart coronavaccinatie staat
vermeld. Op deze kaart staat dat de burger
gevaccineerd is met het Janssen vaccin, terwijl deze met
een ander vaccin gevaccineerd is. Om dit te corrigeren
hebben we deze burgers onlangs een brief en een
registratiekaart met de juiste gegevens gestuurd.

Start voorlichtingscampagne en vaccineren asielzoekers
Deze week start een grootscheepse online
voorlichtingscampagne over het belang van de COVID-
19 vaccinatie, gericht op de asielzoekers die verblijven in
de asielzoekerscentra. Ruim 23 voorlichters van
verschillende GGD' en zullen de komende vijf weken alle
werkdagen minstens vijf sessies per dag een interactieve
voorlichting via Teams verzorgen met een tolk, in 12
talen. Deze voorlichtingscampagne is voorbereid in
samenwerking met het COA en het Gezondheidszorg
Asielzoekers (GZA)/de huisartsenzorg. Meer informatie is in
deze link te vinden.

Update Meldportaal Testuitslagen
De verdere ingebruikname en promotie van het
Meldportaal Testuitslagen is tijdelijk on-hold gezet. Bij het
in gebruik nemen van het Meldportaal bleek dat de
ingewonnen gegevens vanuit het Meldportaal niet
volledig zichtbaar zijn in HPZone. Hierdoor beschikt het
BCO-proces niet over alle beschikbare informatie om
goed de werkzaamheden te kunnen prioriteren. We
werken samen om dit zo spoedig mogelijk op te lossen,
hierna pakken we samen de bredere uitrol verder op. Het
Meldportaal wordt op dit moment onder andere gebruikt
door Stichting Open Nederland, dit gebruik wordt
gecontinueerd. De overige organisaties blijven positieve
testuitslagen melden op de manier zoals het de
afgelopen maanden al gebeurde. Verdere promotie bij
alle andere externe doelgroepen pakken we op, zodra
alle benodigde informatie in HPZone wordt getoond. We
informeren u, zodra er meer informatie bekend is.

Mogelijke settings van besmettingen op
Coronadashboard Rijksoverheid
Naar verwachting worden vanaf 10 juni wekelijks de
mogelijke settings van besmettingen zichtbaar gemaakt
op het Coronadashboard Rijksoverheid. Momenteel
stoat er op het dashboard al informatie over het aantal
positief geteste mensen in Nederland - en per
veiligheidsregio. Op die pagina wordt extra informatie
toegevoegd over de situaties waar de besmetting
mogelijk heeft plaatsgevonden. Het gaat hier om
gegevens die naar voren zijn gekomen tijdens het bron
en contactonderzoek.

Zichtbaarheid afhankelijk von BCO-fose
De informatie over de situaties van besmettingen wordt
zichtbaar gemaakt per veiligheidsregio, maar alleen als
er genoeg gegevens bekend zijn. Als een GGD-regio
gedurende 7 dagen onafgebroken BCO heeft
uitgevoerd in fase l of lb, dan worden de settings
getoond. ln alle andere gevallen, worden de settings niet
weergegeven. Dus ook als er 6 dagen gewerkt is in fase
lb en een dag in fase 3, dan worden de data niet
getoond op het dashboard.

Welke situaties von besmettingen?
De dota over situaties van besmettingen worden
wekelijks gepresenteerd en zijn gebaseerd op de
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settingstabel uit het epidemiologisch rapport van het
RIVM. De volgende 8 hoofdcategorieën worden
weergegeven: thuis & bezoek, werk, school &
kinderopvang, gezondheidszorg, bijeenkomsten, reizen,
horeca en overig.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u de Dienst Testen-nieuwsbrief met de
laatste ontwikkelingen op het gebied van testen en
testcapaciteit.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Dringend advies GGD na grote corona-uitbraak bij
kerkjeugd: Ga niet met jongeren op kamp, AD

• Jongeren dringen voor bij vaccinaties,
gebruikmakend van gebrekkige controle, Volkskrant

• 'Ik twijfel of er geen chip in het vaccin zit'; GGD
bezorgd om mensen die geen prik willen, Omroep
Gelderland

• GGD ontdekt nestje met koolmeesjes in teststraat
Arenapark, Gooi en Eembode

• Defensie gaat vanaf maandag helpen met prikken
op GGD-locatie in Barneveld, AD

• GGD linkt 16 coronabesmettingen aan
kampioensfeest Ajax, Parool

• Geregeld agressie en geweld tegen
vaccinatiemedewerkers, DvhN

• GGD blij met vaccinatie daklozen: '80 procent is
chronisch ziek'. Skipr.

• Wanneer word ik gevaccineerd? Ontvang een
melding als je aan de beurt bent, NU.ni

• GGD start mobiele vaccinatiecampagne, GGD
Rotterdam-Rijnmond.
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Coronavirus

Update 15 juni 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer, inspiratiesessie verhogen vaccinatiebereidheid, herstelactie data,
vervalste PCR- en vaccinatieregistratie, WaarneemAssistent en in de media.

Actualiteiten
Wekelijkse update coronavirus: 9 juni t/m 15 juni 2021
In de afgelopen week zijn er 38% minder positieve
coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Het aantal
positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten
opzichte van een week eerder van 84 naar 53. Het
aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het
ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met
44%. Op de IC werden 19% minder nieuwe COVID-19
patiënten opgenomen dan een week eerder. De
reproductiegetallen die gebaseerd zijn op het
aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en IC
opnames zijn onder de 1.

Vaccinatiecijfers 7 t/m 13 juni
Tot en met zondag 13 juni zijn in Nederland naar
schatting ruim 12,4 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn er bijna 8,3 miljoen eerste vaccinaties en 4
miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette
prikken staat op het Coronadashboard

Jongeren
Het RIVM ziet in de afgelopen week een toename
van jongeren die na een vakantie in het buitenland
positief testen op corona. Ze roepen jongeren tussen de
17 en 24 jaar, die terugkeren van vakantie uit Spanje en
Portugal, op om zich bij de GGD te laten testen met
een PCR test. Ook zonder klachten.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard corongyirys yam_Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

ggdghor.nl

Feiten en cijfers
Bent u benieuwd naar het totaal aantal vaccinaties dat
de GGD'en gezamenlijk in de afgelopen week hebben
gezet? Of will u het totaal aantal coronatests weten?
ledere week, op maandagmiddag, communiceert GGD
GHOR Nederland via de website 'feiten en cijfers'.
De nieuwste update van afgelopen maandag is te
vinden in deze link.

Uit de Tweede Kamer
Op 14juni sloot op uitnodiging van de
Tweede Kamercommissie VWS aan bij een
rondetafelgesprek waar vanuit verschillende expertises
een blik werd geworpen op de vraag hoe Nederland
zich kan voorbereiden op toekomstige pandemieën
in zowel de nabije én verre toekomst.
ging specifiek in op de rol die GGD'en hierbij kunnen
spelen en de onderliggende organisatiestructuur.
Klik hier voor ons position paper en klik hier om de sessie
terug te kijken.

Op 14juni vond tevens een wetgevingsoverleg
plaats over een wijziging van de Wet publieke
gezondheid waarmee een wettelijke grondslag wordt
geboden voor het verwerken van
vaccinatiegegevens voor zowel de Nederlandse als de
Europese vaccinatiebewijzen. Hel wetsvoorstel is
inmiddels aangenomen.

Kamerbrieven
• Kamerbrief Opvolging uitkomsten Fieldlabs
• Kamerbrief Stand van zaken SARS-CoV-2 bij dieren
• Kamerbrief Stand van zaken zoönosenbeleid
• Kamerbrief Nieuwe versie wijziging van de Tijdelijke

regeling maatregelen covid-19 in verband met de



inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van
vaccinatie of herstel

Verslagen
Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging
van de Wet publieke gezondheid i.v.m. enkele
verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels
over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de
bestrijding van het virus SARS-CoV-2

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van het lid Van Baarle (DENK)

over de huidige stand van zaken met betrekking tot
de digitale beveiliging van overheidswebsites in
Nederland

• Beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over het vaccinatieregister en (indirecte)
vaccinatiedrang in de zorg

Agendo
Een nieuw coronadebat wordt in week 25 verwacht.

Overig
Op maandag l4 juni ontvingen wij samen met het team
van Tweede Kamerlid Bikker (ChristenUnie)
bij de vaccinatiestraat in de Utrechtse Jaarbeurs. Naast
kennismaken was er lijd voor een rondleiding en een
goed gesprek, onder andere over de
organisatiestructuur van GGD'en.

Inspiratiesessie verhogen vaccinatiebereidheid
De Corona Programma Organisatie organiseert op
maandag 28 juni van 09.30 tot 12.00 uur een
inspiratiesessie 'Naar een dialoog over coronavaccinatie:
hoe ga je het gesprek aan met alle doelgroepen om tot
een weloverwogen keuze te komen?'. Doel van de sessie
is om de veelheid aan materialen en ervaringen in het
land inzichtelijk te maken en met elkaar te delen, ter
inspiratie voor de komende maanden.

Oproep
Oproep: kunt u de behoeften binnen uw GGD ophalen
bij de verschillende betrokkenen en bij ons aangeven
welke ervaringen, vragen of thema's u graag terug ziet in

deze bijeenkomst. Welke thema's zijn tot nu toe
onderbelicht? Welke ondersteuning is gewenst om het
gesprek met specifieke doelgroepen te faciliteren? Deze
input helpt ons bij het vormgeven van de ochtend. Het
verzoek dit in te vullen op: Qualtrics Survey I Qualtrics
Experience Management

Inspiratiesessie
Tijdens de inspiratiesessie kan in verschillende subgroepen
het gesprek worden verdiept rond specifieke thema's.
Per GGD kunnen maximaal drie deelnemers meedoen.
Een inschrijfformulier volgt later. Ondertussen wordt er ook
gewerkt aan een informatiedeel op GGD GHOR
Kennisnet om de verschillende materialen, die het
gesprek over coronavaccinatie kunnen faciliteren, te
delen. Mocht u materialen hebben die u hierop wilt
delen, dan kunt u die toesturen aan

Herstelactie data
Door een storing op maandag 7 juni zijn deel van de
gegevens over de gezette prikken van die dag uit het
bronsysteem CoronlT niet doorgekomen in de datahub.
Hierdoor zijn dashboards en datastromen onvolledig. Een
herstelactie in samenwerking met leverancier Topicus is
op korte termijn noodzakelijk. Deze vindt plaats van
dinsdag 15 juni 18:00 tot uiterlijk woensdag l6 juni 08:00.
Deze herstelactie heeft geen negatief effect op het
maken van vaccinatie- of testafspraken of de processen
op de test- en vaccinatielocaties. CoronlT is gedurende
het onderhoud de gehele periode beschikbaar. Om
deze reden kan de herstelactie gedurende onze
openingstijden plaatsvinden. Hel enige negatieve
neveneffect is dat uitslagen vanaf 18:00 niet doorkomen
bij Teleperformance of in HP zone. Burgers met een DigiD
kunnen online wel hun uitslag inzien wanneer die
gedurende de herstelactie bekend worden.

Vervalste PCR- en vaccinatieregistratie; uw
waakzaamheid geboden
Het fraudeteam van GGD GHOR Nederland signaleert
dol de vraag en aanbod van 'diensten' om valse PCR
brieven te verstrekken, toeneemt. Daarnaast wordt op
online diensten/fora aangeboden om mensen in CoronlT
te registreren als zijnde gevaccineerd terwijl een persoon
dil niet is. Zo werden wij gisteren gewezen op een casus
waarbij een echtpaar, middels vervalste vaccinatie
registratiekaarten, een online vaccinatieregistratie wilde
krijgen. Dit met oog op een naderende vakantie. Er
wordt aangifte gedaan bij de politie.

We vragen u waakzaam te zijn en blijven op
bovenstaande incidenten. GGD GHOR Nederland werkt
momenteel samen met GGD Hooglanden een
werkproces uil waar alle GGD'en gebruik van kunnen
maken. Dit wordt zo snel mogelijk met u gedeeld.
Heeft u ook melding van een vergelijkbaar incident?
Laat dil dan weten aan

.
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WaarneemAssistent
WaarneemAssistent is een landelijk platform van artsen in
opleiding tot (medisch) specialist dat (para)medisch
studenten traint ter ondersteuning van zorgpersoneel.
Naast ziekenhuizen en huisartsen helpt
WaarneemAssistent momenteel ook de GGD'en in
Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden,
Hooglanden en Rotterdam-Rijnmond. Het gaat dan
om de inzet van extra personeel (flexibele schil) voor
COVID-19 zorg. Studenten vervullen functies als
medewerker coronateststraat, bron- en
contactonderzoeker en vaccinatiemedewerker. GGD'en
die ondersteuning van geneeskunde- of
verpleegkundestudenten overwegen, kunnen contact
opnemen met

Kijk voor meer informatie
op www.waarneemassistent.nl.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

GGD gaat met bussen naar wijken met lage
prikbereidheid, NOS
Eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat naar de GGD,
Dagblad van het Noorden

• Vanaf 21 juni kunnen mensen kiezen voor het
Janssen-vaccin, NOS

• helpt de GGD: 'We zaten midden
in de opnames toen de grote klap kwam', Omroep
Gelderland

• Mag je blowen na je prik? GGD-arts beantwoordt 12
vragen van jongeren, RTL Nieuws

• GGD Drenthe past openingstijden test- en
vaccinatielocaties aan, RTV Drenthe

• positief over (na-)
zomerperiode: 'Tweede prik afdoende tegen
oprukkende Delta-variant', de Stentor

• Deskundigen waarschuwen: opleving corona dreigt,
RTL Nieuws
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Coronavirus

Update 13 augustus 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, reactie op RTL Nieuws en in de media.

Actualiteiten
Reactie GGD GHOR Nederland na persconferentie
13 september
GGD GHOR Nederland heeft vrijdagavond een reactie
gegeven op het 24e en 25e OMT advies en de lijn van
het kabinet. De GGD'en begrijpen de druk die er ligt om
het middelbaar en hoger onderwijs voor studenten open
te stellen, in het belang van het welzijn van de studenten
en de kwaliteit van het onderwijs. Desalniettemin vinden
de GGD'en de openstelling te vroeg en wordt een risico
gesignaleerd op toename in aantal besmettingen die
gepaard gaat met deze eerdere openstelling dan het
OMT heeft geadviseerd, namelijk op 19 september.
Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid
gehad om volledig gevaccineerd te zijn, inclusief de
periode van 2 weken immuniteitsopbouw.

"Mét het OMT
vinden wij dat waakzaamheid juist in deze komende
weken geboden blijft, willen we de versoepelingen
verantwoord kunnen blijven voortzetten."
Lees hier het hele bericht

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Schriftelijke vragen van de leden Van Esch en
Van Raan (beiden PvdD) over het bericht
'mogelijk meer vluchten met besmette
passagiers dan gedacht'

• Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over het
bericht dat de datadiefstal bij de GGD veel
groter is dan gemeld en dat gedupeerden niet
zijn geïnformeerd

ggdghor.nl

Agendo
• De Tweede Kamer is met reces tot en met

maandag 6 september.
• Gedurende het reces vindt elke maandag om

13.00 uur een kort persmoment plaats met
demissionair minister-president Rutte (AZ).

Reactie op RTL Nieuws
Op 12 augustus hebben wij een reactie op de
berichtgeving van RTL Nieuws op onze website geplaatst.
U leest onze reactie hier.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• GGD wil dat RTL Nieuws datasets deelt,
Villamedia

• Wel gevaccineerd, geen QR-code: 'Kan het
deuntje von de GGD-helpdesk inmiddels
dromen', EenVandaag

• Medewerkers GGD Groningen worden
bedreigd, geïntimideerd en gestalkt. 'Onze
medewerkers en de mensen die voor een test of
vaccinatie komen verdienen een veilige
omgeving', Dagblad van het Noorden
GGD-medewerkers zeggen 'Jo, ik wil' tegen een
nieuwe betekenisvolle baan, Managers Online

• GGD gaat dit najaar met testbussen door regio
rijden, Sleutelstad

• GGD: verstoring dagcijfers komt door nachtelijke
updates, De Telegraaf
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Update 24 augustus 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer, update huisartsenkoppeling en in de media.

Actualiteiten

Weekcijfers Covid-19: 17 t/m 24 augustus 2021
In de afgelopen week zijn er 5% meer positieve
coronotesten gemeld don in de week ervoor. In de
teststroten von de GGD hebben afgelopen
kolenderweek 7% meer personen zich loten testen ten
opzichte von de week ervoor. Het aantal positieve testen
per l 00.000 inwoners steeg ten opzichte von een week
eerder van 98 naar l OO. Het aantal nieuwe patiënten dot
met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden
opgenomen is gedaald met 12%. Op de IC intensive
care werden evenveel nieuwe COVID-19 patiénten
opgenomen als een week eerder. Het reproductiegetol
dot gebaseerd is op het aantal positieve coronatesten
ligt op de l. Er zijn nu ruim 22 miljoen vaccinaties gezet.
Klik hier voor meer informatie.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronovirus von Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht datobronnen gerelateerd COVID- 19

Feiten en cijfers
De nieuwste feiten en cijfers-update vanuit GGD GHOR
Nederland is maandag op de website geplaatst. Bent u
benieuwd hoeveel procent von het totaal aantal
vaccinaties door de GGD'en is gezet? Of wilt u het totaal
aantal testen weten? Het bericht vindt u in deze link (klik
hier).

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Beantwoording vragen van de leden Ploumen
en Kuiken (beiden PvdA) over het afschalen van
bron- en contact onderzoek bij GGD GHOR
Nederland

ggdghor.nl

• Beantwoording vragen von de leden Rajkowski
en De Vries (beiden VVD) over het incident
Testcoronanu BV en de ernstige tekortkoming in
de informatiebeveiliging

• Beantwoording vragen van het lid Pouw-Verweij
(JA2 l) over volse toegangsbewijzen met de
CoronaCheck-app

Verslagen
• Verslag houdende een lijst von vragen en

antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van VWS (XVI)
voor het jaar 2021 (Achtste incidentele
suppletoire begroting inzake
Corona maatregelen)

Agenda
• De Tweede Kamer is met reces tot en met

maandag 6 september.

Update huisartsenkoppeling
In deze DPG corona-update informeren we u over
herstelacties met betrekking tot de huisartsenkoppeling.
De huisartsenkoppeling zorgt ervoor dat zowel
vaccinatiegegevens ois positieve GGD-testuitslagen
automatisch aan huisartsen worden doorgegeven. Zoals
voor de zomer aangegeven, is een deel van deze
vaccinatie- en testgegevens nog niet bij de huisartsen
aangeleverd. Het merendeel hiervan betreft gegevens
van voordat de huisartsenkoppeling ontwikkeld werd.
Het overige deel goat om gegevens die door een fout in
het systeem verkeerd zijn geïnterpreteerd.

Bij het voorbereiden van herstelacties, bleek dat ook in
de afgelopen periode niet alle gegevens goed zijn
verstuurd aan de huisartsen. Duidelijk is geworden dat
gegevens blijven hangen wanneer de GGD in korte tijd



extreem veel berichten moet verwerken voor het Huisarts
Informatie Systeem (HIS). We werken aan een structurele
oplossing. Tot die tijd voeren we meerdere malen per
dag handmatig een herstelactie uit. Dankzij deze
(tijdelijke) handmatige oplossing worden op dit moment
alle berichten verstuurd waarvoor toestemming is
gegeven. We houden u op de hoogte van de in te
plannen herstelacties. Klik hier voor het volledige bericht.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Van massa naar maatwerk: deze groepen
blijven achter bij vaccineren, NOS

• Vaccinatiegraad stokt in Nieuw-West en
Zuidoost: GGD gaat prikken in moskee, NU.ni

• GGD-arts ziet huilende jongeren met
prikangst: 'Als ouders hun kind pamperen, gaat
het mis', De Stentor

• Eerste prik in een ander EU-land gekregen? Dan
geen groen vinkje in de Corona Check-app
mogelijk, Radar

• Introductieweek Maastricht (nog) geen
besmettingshaard, ]Limburg

• neemt ontslag vanwege
versoepelingen coronaregels onderwijs, Het
Parool
GGD IJsselland start coronatesten zonder
afspraak: "Het moet de drempel verlagen", RI
Oost

• Het verhaal van die maanden
dood in huis lag klinkt uitzonderlijk, maar dat is
het niet, AD
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Coronavirus

Update 31 augustus 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer en in de media.

Actualiteiten

Weekcijfers Covid-19: 24 1/m 31 augustus 2021
Afgelopen week is het aantal nieuwe positieve
coronotesten gestabiliseerd ten opzichte van de week
ervoor (+2%). Het aantal positieve testen per 100.000
inwoners ging daarmee van 100 naar 102. Het aantal
mensen dat zich liet testen bij de GGD Gemeentelijke
Gezondheidsdienst is in de afgelopen kolenderweek
met 12% gestegen. Het aantal nieuwe personen dat met
COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen is de
afgelopen week ook gestabiliseerd (-2,6%). Ook op
de IC intensive care werden evenveel personen met
COVID-19 opgenomen ois een week eerder. Het
reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal
positieve coronatesten, ligt nog steeds op de 1. Klik hier
voor meer informatie.

Vaccinatiecijfers t/m 29 augustus
Tot en met zondag 29 augustus zijn in Nederland naar
schatting ruim 22,9 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn ruim 12,5 miljoen eerste vaccinaties en ruim
10,3 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft
85,2% van alle 18-plussers inmiddels een eerste
vaccinatie ontvangen en 76,5% een volledige
vaccinatie. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 82,8%
een eerste vaccinatie ontvangen en 73,3% een volledige
vaccinatie. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op
het Coronadashboard.

>> meer lezen op RIVMwebsite actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling coyid-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd covid-19

ggdghor.nl

Feiten en cijfers
Bent u nieuwsgierig naar de totale hoeveelheid
gevaccineerde mensen in Nederland? Of, bent u
benieuwd hoeveel procent hiervan door de GGD'en is
gevaccineerd? Deze cijfers zijn een onderdeel van het
wekelijkse feiten en cijfers-artikel, dat wordt gepubliceerd
op de website van GGD GHOR Nederland. U vindt dit
bericht in deze link (klik hier).

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Schriftelijke vragen van de leden Brekelmans
(VVD) en Sjoerdsma (D66) over de pilot voor
DigiD-activeringscode ontvangen via
videobellen en toegankelijkheid van het Digitaal
Corona Certificaat voor Nederlanders in het
buitenland

• Schriftelijke vragen van het lid Bikker (CU) over
het bericht 'Leaseplan: alleen volledig
gevaccineerden weer welkom op kantoor'

• Schriftelijke vragen van het lid Pouw-Verweij
(JA21) over de schending van grondrechten
door vaccinatiedwang door bedrijven

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van der Plas (BBB) over het eisen van
vaccinatiebewijzen door ondernemers en
andere organisaties
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid
Van den Berg (CDA) over de berichten 'Flinke
toename aantal nieuwe besmettingen, ook
aantal coronapatiënten in ziekenhuis
toegenomen' en 'Reizigers verbazen zich over
controle op luchthavens. 'Kan op Schiphol zo
doorlopen.'



Agenda
De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag
6 september.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• GGD stopt per l september met testen voor op
reis, RTV Zaanstreek

• Wie worden er komende weken nog
gevaccineerd? Vier vragen over het prikken in
de regio, AD

• Coronateststraat GGD de hele dag gesloten na
brand aan De Hunze, De Drontenaar

• Schorpioen verbergt zich in lading knuffels
bestemd voor coronateststraat en prikt
medewerker, Rijnmond

• Friese Poort Drachten en GGD geïntimideerd
door antivax-demonstranten, Qmrop Fryslan

• ROC overweegt aangifte na intimidatie van
anti-vaccinatiebetogers, skipr

• Verdachten van datadiefstal GGD vandaag
voor de rechter, AG Connect

• GGD'er spitte in dossiers BN'ers. OM eist half jaar
cel, De Telegraaf

97y + a
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Coronavirus

Update 14 september 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer, reactie op uitspraken inzake datadiefstal, Corona
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van start en in de media.

Actualiteiten
Extra dosis covid-19-vaccin voor mensen met ernstige
afweerstoornis
De Gezondheidsraad adviseert om specifieke groepen
patiënten met een ernstige afweerstoornis een extra
dosis van een covid-19-vaccin aan te bieden als
onderdeel van de primaire vaccinatieserie. Ook
adviseert de raad voorbereidingen te treffen om andere
groepen een 'boostervaccinatie' te geven zodra de
effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte
afneemt. Daarvan is op dit moment nog geen sprake.
Meer informatie over dit advies vindt u in deze link.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling covid-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd covid-19

Feiten en cijfers
Afgelopen maandag heeft GGD GHOR Nederland de
meest actuele cijfers omtrent vaccineren en testen
gepubliceerd op de website. Bent u nieuwsgierig naar
het aantal geplande vaccinatieafspraken? Of, wilt u
weten hoeveel testen er in totaal zijn afgenomen? In
deze link vindt u het wekelijkse feiten en cijfers-artikel.

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven

• Kamerbrief Reactie op de lnitiatiefnota van de
leden Agema en Wilders over Zorg van
Nationaal Belang.

Kamervragen
• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid

Hijink (SP) over het bericht dat de datadiefstal bij
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de GGD veel groter is dan gemeld en dat
gedupeerden niet zijn geïnformeerd.

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Van den Berg (CDA) en Peters (CDA) over
ventilatie.

Agenda
• Morgen (17.30 uur - 19.30 uur) is er een

technische briefing Update Corona virus'
• Op donderdag wordt er vanaf l l .30 uur

gedebatteerd over de ontwikkelingen rondom
het coronavirus. De Kamerbrief die voorafgaand
aan het debat wordt verstuurd, zal aanstaande
vrijdag in deze update worden meegenomen.

Reactie op uitspraken inzake datadiefstal
GGD GHOR Nederland betreurt dat de datadiefstal
heeft plaatsgevonden en kan zich vinden in de
uitspraken van de rechtbank, waarbij beide verdachten
van de datadiefstal zijn veroordeeld.

,,Vanwege de ernst van de datadiefstal is het Openbaar
Ministerie tot vervolging van de verdachten van de
datadiefstal uit ons systeem overgegaan. De datadiefstal
nemen wij hoog op; het gaat om gegevens van
Nederlanders die zich hebben laten testen of
vaccineren. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat hun
data bij de GGD-organisatie in veilige handen is. Wij
hebben destijds dan ook meteen een melding gedaan
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aanvullende
maatregelen genomen. Ook hebben wij aangifte
gedaan. Daarop is de politie een nog steeds lopend
onderzoek gestart, waardoor de verdachten zijn
opgepakt. De rechter laat met de veroordelingen van
deze twee verdachten zien dat datadiefstal niet
onbestraft kan plaatsvinden", aldus ,



Deze veroordeling bevestigt dat datadiefstal niet valt te
tolereren. Wij maken hier daarom werk van en er zijn
consequenties aan verbonden. Overigens moet gezegd
worden dat degene die zich hier schuldig aan maken,
de uitzondering zijn. Dagelijks spannen duizenden
medewerkers zich in om test- en vaccineerafspraken te
maken, dan wel testen uit te voeren en vaccinaties te
zetten. Wij zijn enorm trots op al deze medewerkers die
bijdragen om covid-19 te bestrijden en daarmee
Nederlanders zo snel en veilig mogelijk haar vrijheden
terug te geven", aldus

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van start
Het coronavirus heeft voor iedereen verstrekkende
gevolgen, ook voor jongeren. Eerder dit jaar deelden we
daarom al dat de GGD'en de impact van corona op de
gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart
gaan brengen. Het gaat om een extra meting van de
Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
Vanaf volgende week vullen leerlingen in klas 2 en 4 op
de middelbare school een online vragenlijst in. De
resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022
beschikbaar, en omdat alle GGD'en meedoen, zijn er
volgend jaar resultaten op landelijk, regionaal en
gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten
te vergelijken. Op basis van de resultaten ontwikkelen het
Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal
gezondheidsbeleid om een boost te geven aan de
gezondheid en het welzijn van jongeren. Het onderzoek is
onderdeel van het ZonMw-programma covid-19. In dit
onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR
Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Nederland hekelt
kabinetsformatie: geen plan voor nieuwe
pandemie, NPO Radio l, l op l

• Celstraffen en werkstraf voor datadiefstal bij
GGD, Telegraaf

• Prikken in moskeeën geeft bescheiden groep
mensen het extra zetje, NU.ni

• De Jonge: 'Datalek GGD niet groter dan
gemeld', VPNGids._nl

• Megacontract GGD GHOR voor
klantcontactdiensten, computable

• 4a27 Ag
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Coronavirus

Update 17 september 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, ontwikkelingen binnen Zorg Continuiteit, uitnodiging presentatie RIVM,
nieuwsbrief Dienst Testen en in de media.

Actualiteiten
Covid-19 overheerste griepseizoen 2020-2021
Het RIVM onderzoekt elk jaar hoeveel mensen in
Nederland griep en andere luchtweginfecties kregen. Dit
jaar overheerste het coronavirus. Daardoor, en door de
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan, werden veel minder mensen ziek van andere
luchtwegvirussen.

Na de zomer van 2020, vanaf september, nam het
aantal besmettingen met covid-19 toe. Aanvankelijk
onder mensen jonger dan 30 jaar, daarna volgden al
snel mensen tussen 40 en 50 jaar, gevolgd door mensen
van 70 jaar of ouder. Het aantal besmettingen nam
vooral toe door de opkomst van de Alfa-variant (de
Britse variant).

Tussen 18 mei 2020 en 23 mei 202 l zijn l .584.237 mensen
positief getest op corona. Van hen zijn 53.175 mensen
opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 9.649 op de
intensive care. Van l l .640 mensen is bekend dat ze zijn
overleden. Tijdens de tweede en derde golf stierven er
14.739 mensen meer dan de afgelopen 5 jaren in
dezelfde periode. Deze 'oversterfte' hangt naar
verwachting samen met de uitbraak van dit virus.

Nauwelijks griepmeldingen
Er was deze winter geen sprake van een griepepidemie,
want er waren nauwelijks mensen die zich meldden met
het griepvirus. Dit komt waarschijnlijk door de
corona maatregelen.

Overige luchtweginfectieziekten
Het aantal meldingen van psittacose nam in 2020 licht
toe naar 94. Dal is het hoogste aantal sinds 20 l O. Dit
komt voornamelijk door een hoger aantal meldingen
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dan gebruikelijk in de winter van 2019/2020, voordat de
covid-19 epidemie in Nederland begon. Het aantal
gevallen van legionella, tuberculose en Q-koorts daalde
juist sterk. Dat het aantal meldingen van legionella
afnam, komt waarschijnlijk doordat er minder
internationale reizen werden gemaakt.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling covid.-19in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd coyid-1g

Uit de Tweede Kamer
In de technische briefing voorafgaand aan het
Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het
coronavirus stonden, naast de gebruikelijke presentatie
van Jaap van Dissel (RIVM), de onderwerpen fijnmazig
vaccineren en hel advies van de Gezondheidsraad over
de derde prik en boostervaccinaties op de agenda. De
presentatie waarbij
inging op de inzet om de vaccinatiegraad verder te
verhogen is hier te vinden. De presentaties van Jaap van
Dissel en zijn via
deze en deze link respectievelijk terug te zien.

Het Kamerdebat ging met name over de wens van hel
Kabinet om een corona-toegangspas in te voeren.
Uiteindelijk was er steun voor dat voorstel. Hierbij vroeg
de Kamer wel nadrukkelijk om een fijnmaziger
testnetwerk, zodat het voor niet-gevaccineerden
gemakkelijker wordt om zich te laten testen. Verder
waren er vanuit de Kamer onder meer vragen over de
hulp van apothekers bij het vaccineren, de inzet van
speekseltesten en het gebruik van serologische testen.



De volgende relevante moties werden aangenomen:
Motie van het lid Westerveld (GL) c.s. over
gevalideerde speekseltesten ook beschikbaar
maken voor kinderen

• Motie van het lid Bikker (CU) c.s. over extra
inspanningen om bewoners in kwetsbare wijken
te bereiken met informatie over vaccinatie en
vaccinatiemogelijkheden

• Motie van het lid Pouw-Verweij over een snelle
toelaatbaarheid van serologische testen

• Motie van het lid Van Haga (Van Haga) c.s.
over onderzoeken of de termijn van immuniteit
kan worden verlengd

• Motie van het lid Van der Plas (BBB) over
zorgdragen dat mensen binnen een half uur
reistijd een test kunnen laten afnemen

Kamerbrieven
• Kamerbrief Stand van zaken covid-19

Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over
toezending van het 126e OMT-advies

Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Paternotte

(D66) en De Vries (VVD) over de CoronaCheck
voor toeristen en andere buitenlanders of
Nederlanders die in het buitenland hun
vaccinatie hebben gehaald
Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Rajkowski (VVD) en De Vries (VVD) over het
incident Testcoronanu BV en de ernstige
tekortkoming in de informatiebeveiliging

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Van Esch (PvdD) en Van Raan (PvdD) over het
bericht 'mogelijk meer vluchten met besmette
passagiers dan gedacht'

Agenda
• Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag, waarbij

de begroting voor het jaar 2022 aan de Tweede
Kamer wordt aangeboden. Daarover wordt op
woensdag en donderdag door de Kamer
gedebatteerd.

Ontwikkelingen Zorg Continuïteit week 37
Bijgesloten vindt u de nieuwsbrief vanuit de
Programmalijn Zorg Continuïteit van afgelopen week
(week 37) (klik hier). Aanvullend op de nieuwsbrief vindt u
in deze link het document met een samenvatting van het
overleg met de minister van VWS en alle koepels over het
medisch ethisch vraagstuk rondom vaccineren van
zorgpersoneel.

Uitnodiging presentatie RIVM
Op vrijdag 1 oktober, van 12.15 tot 13.00 uur presenteert
het RIVM de resultaten uit de twaalfde rapportage van
de Inventarisatie Nederlandse covid-19 onderzoeken:
preventie en zorg & brede maatschappelijke
vraagstukken. In deze rapportage wordt een update

gegeven over het thema 'mentaal welbevinden tijdens
de coronacrisis', waarover in maart een eerste
rapportage uitgebracht is. Vanaf 12.05 uur is het mogelijk
aan te sluiten, de presentatie start om 12. 15 uur.

U bent welkom om deze presentatie bij te wonen, of om
deze uitnodiging door te sturen naar collega's voor wie
dit mogelijk relevant is. Klik hier om u aan te melden

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u de Dienst Testen nieuwsbrief van
16 september 2021 (klik hier).

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• GGD ziet 'opvallende' stijging in vaccinatie
afspraken na coronapas-aankondiging, NOS

• Coronavirus: Verdubbeling aan prikken met
Janssen bij GGD Hollands Midden om
coronapas, Omroep West

• probeert via rechter 'prikbus' op kermis
in Hengelo te laten verbieden, Tubantia

• GGD Twente mag met prikbus op kermis
Hengelo staan, Blik op nieuws

• Bij de prikbus van de GGD is het woord dwang
niet ver weg: 'Ik heb geen tijd voor testen elke
keer', Gelderlander

• GGD: geen grote corona-uitbraken na Grand
Prix Zandvoort, Parool

• Tientallen klassen in Brabant thuis in quarantaine,
Brabants Dagblad

• GGD IJsselland onderzoekt impact van
zelfisolatie, Weekblad De Brug

, aug R
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Coronavirus

Update 24 september 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, ontwikkelingen Zorg Continuteit week 38, Landelijke Ketenmonitor Zorg,
Monitor Zorgcontinuiteit, Nieuwsbrief Dienst Testen, update huisartsenkoppeling en in de media.

Actualiteiten
Start Integrale Gezondheidsmonitor covid-19:
grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op
publieke gezondheid
Het RIVM, de GGD'en in samenwerking met GGD GHOR
Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma
Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een
nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale
Gezondheidsmonitor covid-19. Dit brede, praktijkgerichte
gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken
van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij
mensen als gevolg van de coronacrisis.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 202 l is de eerste
monitor die de GGD'en uitvoeren in het kader van deze
brede monitor. De Integrale Gezondheidsmonitor covid-
19 start in september 2021 en heeft een looptijd van vijl
jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het bijgaande
nieuwsbericht, dat op donderdag 23 september door
GGD GHOR Nederland en de andere deelnemers binnen
het Netwerk GOR gepubliceerd is, vindt u hierover meer
informatie.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling covid.-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd covid- 19

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
• Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over

petitie 'oproep om erkenning, gecoördineerd
onderzoek en behandeling langdurige covid' en
over het l O-punten plan Long covid
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Kamervragen
• Schriftelijke vragen van de leden Pouw-Verweij

(JA2l) en Omtzigt (Groep Omtzigt) over het
journalistieke televisieprogramma Propaganda over
de besluitvorming rond 'Dansen voor Janssen'

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over de vaccinatiestatus van diegenen die zijn
overleden

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over infecties versus injecties

• Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over testen voor toegang en amateursporten
Schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen
(FVD) over lvermectine, hydroxychloroquine en
testen op antilichamen

• Schriftelijke vragen van het lid De Vries (VVD) over
het bericht 'Fraudeurs houden toch groen vinkje'

• Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Pouw
Verweij (JA2 l) over het bericht dat een kapotte
koelkast vol Janssenvaccins in Nieuwegein tot het
besluit leidde om jongeren ermee in te enten en ze
zo een vrijbrief te geven om te gaan stappen

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Westerveld (GL) en Van der Plas (BBB) over
coronatoegangsbewijzen voor mensen met een
meervoudige beperking

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Westerveld (GL) en Maatoug (GL) over het
vaccineren van arbeidsmigranten

• Beantwoording schriftelijke vragen van de leden
Peters (CDA) en Van den Berg (CDA) over het
lactsheet voor GGD-medewerkers van test- of
vaccinatiestraten, van klantcontactcentra (KCC),
van bron- en contactonderzoeken en van
vaccinatiesessies t.b.v. het Rijksvaccinatie
programma en (kinder)mishandeling



Verslagen
• Conceptverslag Technische briefing Update

coronavirus d.d. 15.09.2021
• Verslag houdende een lijst van vragen inzake

wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie
van VWS (XVI) voor het jaar 2021 (Negende
incidentele suppletoire begroting)

Ontwikkelingen Zorg Continuiteit week 38
Bijgesloten vindt u de nieuwsbrief vanuit de
Programmalijn Zorg Continuïteit van afgelopen week
(week 38) (klik hier).

Landelijke Ketenmonitor Zorg
Hierbij ontvangt u de Landelijke Ketenmonitor Zorg van
donderdag 23 september (klik hier). De Landelijke
Ketenmonitor Zorg wordt samengesteld en verspreid
door GGD GHOR Nederland, het Landelijk
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De monitor wordt
gemaakt in opdracht van de minister van Medische Zorg
en Sport (MZS). De monitor geeft een zo goed en volledig
mogelijk beeld van de druk op de totale zorg in
Nederland. Landelijk en regionaal.

Monitor Zorgcontinuiteit
De monitor van week 38 is weer te vinden in de map
Monitor Zorqcontinuiteit /gedeeld}
Let op: Indien u geen Microsoft-account heeft, wordt ter
beveiliging aan u gevraagd om uw emailadres in te
vullen. Vervolgens ontvangt u per mail een
bevestigingscode. Deze mail kan in uw
Spam/Ongewenste mail terechtkomen. Dit is éénmalig
nodig om uw identiteit te verifiëren.

Contactgegevens
Mochten er wijzigingen zijn in de contactgegevens waar
de e-mail met de link naar het uitvraagformulier naar toe
gestuurd wordt, dan kunt u dat doorgeven
via: monitorzorqcontinuiteit@gqdqhor.nl
Inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de
opschalingsplannen mogen gesteld worden aan het
expertiseteam zorgcontinuïteit:
expertiseteamZC@ggdghor.nl

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u de Dienst Testen nieuwsbrief van
24 september 2021 (klik hier).

Update huisartsenkoppeling september
De huisartsenkoppeling zorgt ervoor dal zowel
vaccinatiegegevens als positieve GGD-testuitslagen
automatisch aan huisartsen worden doorgegeven. Dit
gebeurt alleen als de betreffende persoon toestemming
hiervoor heeft gegeven.

Op dit moment worden dagelijks zowel de gezette
vaccinaties als de gemelde positieve testuitslagen naar
de huisartsen verstuurd. Ook de complicaties bij veel

berichtenverkeer zijn nu opgelost. Gegevens bleven
hangen wanneer de GGD'en in korte tijd extreem veel
berichten moesten verwerken voor onder andere het
Huisarts Informatie Systeem (HIS).

Openstaande herstelacties
De vaccinatie- en testgegevens die nog niet bij de
huisartsen zijn aangeleverd, moeten nog worden
nagestuurd. Het merendeel hiervan betreft gegevens
van vaccinaties van voordat de huisartsenkoppeling
ontwikkeld werd (17 maart 2021). Het overige deel gaat
om vaccinaties en positieve testuitslagen die door een
fout in het systeem verkeerd zijn geïnterpreteerd (tussen
27 april en 28 mei) en mogelijk missende vaccinaties en
positieve testuitslagen begin juni.
We zijn gestart met het onderzoek dat duidelijk moet
maken om welke gegevens per groep het exact gaat.
En, hoe het plan van de herstelacties eruit komt te zien.
De doorlooptijd van dit onderzoek is langer geworden
dan in eerste instantie werd gedacht. Dit komt doordat
een groot deel van de beschikbare capaciteit op dit
moment naar het inregelen van het Digitaal Corona
Certificaat (DCC) gaat.

Aan het einde van de maand kunnen we weer meer
focus aanbrengen in het uitvoeren van de herstelacties,
waarbij we er uiteraard goed op letten dat berichten
niet dubbel in HP Zone of de huisartsensystemen
terechtkomen.

Wat betekent dit voor huisartsen?
De huisartsenkoppeling werkt nu goed. Maar nog niet
alle positieve uitslagen en vaccinatiegegevens waarvoor
toestemming is gegeven, staan in het HIS. Hierdoor zijn
niet alle patiëntendossiers compleet. De herstelacties
zorgen ervoor dat alle gegevens straks in het HIS staan.

Vragen
Eind oktober ontvangt u opnieuw een update over de
herstelacties. Heeft u hier vragen over? Stuur dan een e
mail naar servicedesk-coronlT@ggdghor.nl.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Miljoenennota 2022: VWS investeert opnieuw in
digitale hulpmiddelen tegen covid-19, AG Connect

• Aantal besmettingen in brandhaard Elspeet blijft
hoog: 'Er sterven nog steeds mensen', De Stentor

• Eigenlijk wilden ze geen prik, maar de Efteling lonkt.
Nu dus toch gevaccineerd in GGD-prikbus, IJmuider
Courant

• Meer mensen halen eerste prik: we willen naar
evenementen en de horeca, Omroep Brabant
Stijging vaccinatieafspraken vlakt af: effect
coronapas lijkt gering, Volkskrant
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• GGD's mogen binnenkort vaccinatiebewijzen
afgeven aan mensen zonder bsn-nummer,
Volkskrant

• Zeker 185 Gelderlanders loten na datalek GGD
gegevens wissen, omroepGelderland

• 'Kapotte koelkast vol Janssen-vaccins en Dansen
met Janssen staan volledig los van elkaar'. AD

• Jongen ( 12) mag von rechter gevaccineerd worden
ondanks bezwaar van vader, NOS
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 29 oktober 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, nieuwsbrief Dienst Testen, ontwikkeling Zorg Continuiteit week 43, herijking
waakvlamniveau tijdelijke beddencapaciteit buiten het ziekenhuis, voornemen wekelijks
verschijnen van de Landelijke Ketenmonitor Zorg (LKZ) per 5 november, RIVM-presentatie
preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken en in de media.

Actualiteiten
Sterfte verhoogd in oudere leeftijdsgroepen
In de week van 14tot en met 20 oktober 202 l was de
totale sterfte in Nederland verhoogd (sterfte binnen 2
weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In
totaal zijn 3.058 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk
verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.601
en 2.927 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan
laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week
66. De sterfte was sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen
55-64, 75-79 jaar en 85-89 jaar. De sterfte was licht
verhoogd in de leeftijdsgroepen 80-84 jaar en 90-94 jaar.
De sterfte was verhoogd in alle gecombineerde regio's.
Kijk op de sterftemonitor pagina voor meer informatie.

Boostervaccinatie tegen COVID-19.
Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad
Het RIVM heeft voor de Gezondheidsraad de
wetenschappelijke kennis verzameld over factoren die
relevant zijn voor dit advies. De inzet van een booster
hangt grofweg van vier factoren af. Dat zijn: de situatie
bij de bevolking (zoals het aantal zieken en
gevaccineerden), de vaccins (onder andere: welke zijn
er, zijn ze veilig, werken ze goed). de bescherming (zoals
de timing van de booster. de invloed von natuurlijke
infectie), en virusvarianten. De Gezondheidsraad komt
naar alle waarschijnlijkheid l november met een advies.
De samenvatting vindt u hier, evenals de mogelijkheid
om ilet complete rapport te downloaden.
>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard corongyirgs yan Rijksoverheid
» ontwikkeling covid- 19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd covid-19

ggdghor.nl

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
• Kamerbrief Schriftelijke antwoorden op vragen

gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport 2022 en reactie op amendementen

Kamervragen
Schriftelijke vragen van het lid Van Haga (BV NL)
over het corona beleid

• Schriftelijke vragen van het lid Van Haga (BVNL) over
de opmerkingen van

over ongevaccineerden

Agendo
• Woensdag 3 november (9.30-12.30 uur): Technische

Briefing 'Update Coronavirus'.
• Woensdag 3 november (vanaf 14.45 uur): plenair

debat over de ontwikkelingen rondom ilet
coronavirus

Status huisartsenkoppeling en herstelacties
In de vorige update deelden we dat de
huisartsenkoppeling na complicaties nu goed werkt.
Naast dot nu dagelijks zowel de gezette vaccinaties als
de gemelde positieve testuitslagen naar de huisartsen
worden verstuurd, zijn ook de complicaties bij veel
berichtenverkeer opgelost.

Stort herstelacties in november
In november wordt een start gemaakt met het uitvoeren
van de herstelacties. Een deel van de vaccinatie- en
testgegevens is namelijk nog niet bij de huisartsen
aangeleverd. Het merendeel hiervan betreft gegevens



von vaccinaties von vóórdot de huisartsenkoppeling
ontwikkeld werd (17 maart 202 l). Dit gooi om 1,2 miljoen
gegevens. Zodra deze herstelactie is gestort, informeren
we u over hoeveel gegevens per keer worden
nagestuurd en wot de geschatte doorlooptijd is.

Er is ook nog een deel waarbij vaccinaties én positieve
testuitslagen door een fout in het systeem verkeerd zijn
geïnterpreteerd (tussen 27 opril en 28 mei) en mogelijk
missende vaccinaties én positieve testuitslagen van
begin juni. Voor deze gegevens is het niet duidelijk welk
deel wel en welk deel niet bij huisartsen is aangekomen.
Daarom is GGD GHOR Nederland nu in gesprek met de
beheerders von de HIS-sen over wat er gebeurt als
gegevens dubbel worden aangeleverd. Afhankelijk von
de uitkomst moet er met het LHV (Landelijke Huisartsen
Vereniging) worden afgestemd wat meer wenselijk is,
missende of dubbele gegevens. Wat daarnaast goed
wordt uitgezocht zijn mogelijke implicaties voor of
dubbelingen in HP zone. We verwachten binnen twee
weken meer duidelijkheid.

Wat betekent dit voor huisartsen?
Op dit moment staan nog niet olle positieve uitslagen en
vaccinatiegegevens waarvoor toestemming is gegeven,
in het HIS. Hierdoor zijn niet olle patiëntendossiers
compleet. De herstelacties moeten ervoor zorgen dat
olle gegevens straks wel in het HIS staan.

Over de huisartsenkoppeling
De huisartsenkoppeling zorgt ervoor dot zowel
vaccinatiegegevens ois positieve GGD-testuitslagen
automatisch aan huisartsen worden doorgegeven. Dit
gebeurt alleen ois de betreffende persoon hiervoor
toestemming heeft gegeven.

Vragen
We sturen een update zodra de herstelacties zijn gestart.
Heeft u hier nog vragen over? Stuur don een moil naar
servicedesk-coronlT@qqdqhor.nl.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hier vindt u de Dienst Testen-nieuwsbrief von 28 oktober.

Zorgcontinuiteit
Ontwikkeling Zorg Continuiteit week 43
Naar aanleiding von de huidige ontwikkeling von de
pandemie vindt u hier een extra nieuwsbrief vanuit de
Progrommolijn Zorg Continuïteit von afgelopen week.

(voornamelijk inhaalzorg) en voor grieppatiënten. Het
volledige bericht leest u hier.

Voornemen wekelijks verschijnen van de Landelijke
Ketenmonitor Zorg (LKZ) per 5 november
Uit de voorgaande LKZ blijkt dot ten gevolge van de
snelle toename van het aantal besmettingen de druk op
de zorg oploopt. Om hier goed zicht op te houden en
knelpunten tijdig te adresseren wordt overwogen om de
frequentie van de LKZ te verhogen naar l keer per week,
met ingang van 5 november. Voor dit besluit gebruiken
wij de cijfers van komende week ois graadmeter.
Overweging daarbij is of we de trend von oplopende
bezetting acute- en vervolgzorg, en een toename in de
prognoses, ook in de volgende LKZ zien.

Weer wekelijks aanleveren
Als het besluit wordt genomen om de LKZ wekelijks uit te
brengen, dan zal ook de uitvraag naar de GHOR
bureaus t.b.v. het verzamelen van capaciteit- en
continuiteitsgegevens uit verpleeghuizen, GGZ, GHZ en
thuiszorg/wijkverpleging wordt opgeschoald naar één
keer per week. Deze gegevens zullen dan wekelijks
worden verwerkt in de Monitor niet-acute zorg en de LKZ.

Met het verschijnen van de eerstvolgende monitor
informeren wij u of de LKZ weer wekelijks verschijnt. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met

l

RIVM-presentatie preventie en zorg & brede
maatschappelijke vraagstukken
Op vrijdag 12 november, van 12.05 tot 13.00 uur,
presenteert
de resultaten uit de l 3e rapportage van de Inventarisatie
Nederlandse covid-19 onderzoeken: preventie en zorg &
brede maatschappelijke vraagstukken. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking met ZonMw.

In deze l 3e rapportage wordt een update gegeven over
het thema leefstijl tijdens de coronacrisis, waarover het
RIVM in opril van dit jaar een eerste rapportage
uitbracht. Ze baseren zich in deze rapportage op
onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.
Eerdere rapportages kunt u hier vinden.

U kunt deze presentatie bijwonen of loten bijwonen door
een van uw medewerkers: Klik hier om u aan te melden
Vanaf 12.00 uur is het mogelijk om aan te sluiten.

Herijking waakvlamniveau tijdelijke beddencapaciteit
buiten het ziekenhuis
De DPG'en hebben op 28 oktober 2021 besloten om het
waakvlamniveau van landelijk 150 tijdelijke bedden
buiten het ziekenhuis te continueren. Dit houdt in dot
binnen 72 uur landelijk 150 extra bedden beschikbaar
zijn. Ook is besloten deze boven-reguliere bedden
capaciteit niet alleen beschikbaar te stellen voor covid
zorg, maar ook voor zorg ten gevolge van covid-19
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• GGD bezorgd: Corono is weer terug in zorg- en
verpleeghuizen, Sleutelstad

• Hoe ziet corono eruit? Kinderen vragen GGD hemd
van het lijf op 'persconferentie', NH Nieuws

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:



• Mondkapjesplicht en afstandsregel komen terug als
het aan GGD Hooglanden ligt, Omroep West

• Alles op alles om vaccinatiegraad op te krikken,
maar zijn ongevaccineerden nog wel over te
halen?, Algemeen Dagblad

• GGD opnieuw naar Ameland om eilanders eerste óf
juist derde coronavaccinatie te geven, LC

• GGD gaat niet anoniem vaccineren in Rouveen,
ondanks verzoek huisarts: 'Gewoon onmogelijk'
De Stentor

• GGD wil compleet beleid voor gezondheid: 'Corona
treft kwetsbare groepen hard', Sleutelstad

• uit Enschede wil wel tweede prik, maar
krijgt die (nog) niet: 'Straks heb ik geen vrijheid',
Tubantia

• Wie nu zijn eerste coronaprik haalt, doet dat vooral
voor de vrijheid en niet om de ziekte, zo klinkt het in
Eindhoven, Eindhovens Dagblad

• Dus je werkt bij de GGD en fraudeert met QR-codes:
'Voor 400 euro kun je binnen een uurtje inloggen',
Alicante/ NPO Radio l

• Ministerie onderzoekt geldige QR-code van Adolf
Hitler, RTL Nieuws

• Demonstratie in Volendam tegen coronabeleid,
RTV LOVE
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Coronavirus

Update 9 november 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer, GGD'en maken volop werk van bescherming persoonsgegevens
en in de media.

Actualiteiten
Bijna 77.000 mensen positief getest, 1.137 nieuwe COVID
19 ziekenhuisopnames
Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het
ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen
week van 3 november tot en met 9 november 2021 naar
1.137 opnames, 18% meer dan een week eerder. Op de
ICintensive care werden 204 nieuwe COVID-19 patiënten
opgenomen (+40%). In de afgelopen week zijn er 45%
meer personen met een positieve coronatest gemeld
dan in de week ervoor. In alle regio's en alle
leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Lees hier
het hele artikel.
>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling covid- 19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd covid- 19

Feiten en cijfers
In deze link (klik hier) vindt u de nieuwste feiten en cijfers
vanuit de GGD'en, omtrent het vaccineren en testen.
ledere maandag worden de meest actuele cijfers
gepubliceerd op de website van GGD GHOR Nederland.

Uit de Tweede Kamer

Kamerbrieven
• Kamerbrief Regeling houdende wijziging van de

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
verband met het opnemen van een grondslag
voor het blokkeren van
coronatoegangsbewijzen

Kamervragen
• Schriftelijke vragen Valstar en De Vries (VVD)

over het bericht 'Weigermigranten buiten

ggdghor.nl

corona uit: 'Dit blijft een grote frustratie" en
'GGD's mogen binnenkort vaccinatiebewijzen
afgeven aan mensen zonder BSN-nummer'

• Schriftelijke vragen Pouw-Verweij (JA2 l), Omtzigt
(Omtzigt), Den Haan (Fractie Den Haan),
Gündojan ([Volt), Hijink (SP) en Westerveld
(GroenLinks) over het tijdspad van
boostervaccinaties

• Beantwoording vragen Hijink (SP) over de brief
die het Ministerie van VWS stuurde aan het LNAZ

• Beantwoording vragen Van Houwelingen (FVD)
over de vaccinatiegraad

• Beantwoording vragen Agema (PVV) over de
beantwoording van de Kamervragen van de
begroting VWS voor het jaar 2022

• Beantwoording vragen Van Houwelingen (FVD)
over over ivermectine, hydroxychloroquine en
testen op antilichamen

• Beantwoording vragen Hijink (SP) over het
bericht dat er bij een derde van de bezoeken
aan restaurants en cafés geen check op de
coronapas plaatsvindt

• Beantwoording vragen van de leden Paternotte
en Aukje de Vries over de beschikbaarheid van
testcapaciteit buiten de randstad

Verslagen
• Verslag technische briefing 'Update

coronavirus'
Verslag mondelinge vragen Westerveld
(GL) over berichten dat mensen niei bij de
GGD'en terecht kunnen om te testen



Agenda
• Het volgende coronadebot en de bijbehorende

technische briefing worden op woensdag 17 of
donderdag 18 december verwacht.

GGD'en maken volop werk van bescherming
persoonsgegevens
GGD GHOR Nederland heeft kennisgenomen van de
rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
naar de datadiefstal von begin dit jaar uit de systemen
die gebruikt worden voor de test- en
vaccinatieafspraken en het bron- en contactonderzoek.
Net als de AP is ook GGD GHOR Nederland van mening
dat persoonsgegevens zo goed mogelijk moeten worden
beschermd. De meeste aanbevelingen von de AP, het
onderzoek vond vanaf februari plaats, zijn direct na de
datadiefstal opgepakt. Op basis von het onderzoek
maakt de AP geen gebruik van hoar
handhavingsbevoegdheid. Het volledige artikel is vio
deze link (klik hier) te lezen.

In de media
De afgelopen dogen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Griep, papierwerk en een personeelstekort
belemmeren de derde corono prik, Trouw

• Oeps! Bijna vijftig mensen krijgen verkeerde dosis
van coronavaccin bij prikbus: 'We betreuren
dit', AD

• Run op testen zonder afspraak; GGD Brabant
Zuidoost grijpt in, 'voortaan alleen nog mét
afspraak', D

• AIie hens aan dek bij GGD's in Gelderland en
Overijssel: testen zonder afspraak kon niet meer,
De Stentor

• GGD ziet explosieve toename in coronotests,
ook zelftesten soms uitverkocht, NOS

• Strijd om testmiljarden escaleert: vijf lobs
sponnen kort geding aan tegen de stoat om
aanbesteding, Volkskrant

• Bron- en contactonderzoek massaal uitgekleed:
De dijk stroomt nu over'. AD

• Limburgse ziekenhuizen luiden alarmbel: 'Code
zwart dreigt door toestroom coronopotiënten',
NU.ni

• Nog altijd geen regeling voor gevaccineerde
ongedocumenteerden zonder QR-code,
Volkskrant

• Ongevoccineerden zoeken én vinden volse QR
code, eerste fraudeurs opgepakt, AD

• Last-minute prik halen? 'Ik heb valse QR!',
PowNews

• Privacywaakhond: GGD moet privégegevens
burgers beter beschermen, RTL Nieuws

"raga sag
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Coronavirus

Update 12 november 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, aanhouding medewerkers locatie Schiphol, start boostervaccinaties,
nieuwsbrief Dienst Testen, ontwikkelingen Zorg Continuiteit week 45, Monitor Zorgcontinuiteit
niet-acute zorg week 45, Landelijke Ketenmonitor Zorg, update over huisartsenkoppeling
positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet en in de media.

Actualiteiten
Terechte zorgen over mentale gezondheid en
middelengebruik studenten
Meer dan de helft van de studenten (51%) ervaart
psychische klachten. Veel studenten ervaren
eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen.
Studenten die wekelijks cannabis gebruiken of weleens
(zonder doktersvoorschrift) een concentratieverhogend
middel gebruiken, hebben vaker dit soort klachten. Dat
blijkt uit het eerste landelijke onderzoek naar de mentale
gezondheid en het middelengebruik van studenten in
het hoger onderwijs.

Ruim 28.000 studenten van 15 Nederlandse hogescholen
en universiteiten namen deel aan de meting die tijdens
de derde coronagolf (maart-mei 2021) gehouden werd.
Er zijn al langere tijd zorgen over de mentale gezondheid
en het middelengebruik van studenten. De resultaten
bevestigen deze zorgen en vragen om een sterke
integrale aanpak.

Invloed coronacrisis
De coronacrisis heeft eraan bijgedragen dat meer
studenten psychische klachten hebben zoals angst en
somberheid. In vergelijking met ander onderzoek van
voor de coronacrisis, ligt het percentage studenten met
psychische klachten in deze meting flink hoger. Cijfers
van het zeswekelijkse corona-gedragsonderzoek laten
zien dat het moment van afname van dit onderzoek van
belang is. In deze periode (voorjaar 2021) werd het
dieptepunt tot nu toe gemeten van de mentale
gezondheid van jongvolwassenen tijdens de pandemie.
De zorgen rondom toenemende psychische klachten bij
studenten bestaan echter al langer. Corona is duidelijk

ggdghor.nl

niet de enige oorzaak van deze klachten, maar zorgt dus
mogelijk wel voor een uitvergroting ervan. Bij
middelengebruik is dat minder eenduidig. Het volledige
artikel leest u in deze link (klik hier).

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling covid-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd covid-19

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven

Kamerbrief Voorhang 9e verlengingsbesluit
tijdelijke covid-19-voorzieningen

• Kamerbrief Versnellen boostervaccinatie
• Persbericht Boosterprik versneld van start

Kamervragen
• Schriftelijke vragen Podt en Paternotte (beiden

D66) over het bericht dat de toename van
corona besmettingen in Goes veroorzaakt is door
een uitbraak in de noodopvang

• Schriftelijke vragen Paternotte (D66), De Vries
(VVD) en Kuiken (PvdA) over boostervaccinaties
voor Nederlanders die met AstraZeneca of
Janssen gevaccineerd zijn

• Schriftelijke vragen Paternotte (D66) en Van den
Berg (CDA) over de blijvende problemen van
het ophalen van de QR-code voor het
corona toegangsbewijs

• Schriftelijke vragen Van Houwelingen (FVD) over
corona

• Schriftelijke vragen Van der Staaij (SGP), Omtzigt
(Omtzigt), Bikker (CU), Kuzu (DENK), Pouw



Verweij (JA21) en Von der Plas (BBB) over eiwit
vaccins

• Schriftelijke vragen Sneller en Poternotte (beiden
D66) over een corono-uitbraak in een
gevangenis en vaccinatie van gevangenen

Agenda
• De technische briefing 'Update Coronavirus'
vindt aanstaande maandag plaats, tussen 13.00
uur en 16.00 uur.

• Op dinsdag is er vanaf 15.00 uur een plenair
coronodebot.

Aanhouding medewerkers locatie Schiphol
Eerder vandaag is GGD GHOR Nederland op de hoogte
gebracht dot RTL Nieuws zich bij onder andere het
Openbaar Ministerie en het ministerie von VWS heeft
gemeld met vragen over de aanhoudingen op Schiphol.
Zojuist is het volgende bericht door RTL Nieuws
gepubliceerd. Zij hebben zich voor deze publicatie niet
gemeld bij de woordvoerders von GGD GHOR
Nederland. Mochten er vragen komen vanuit de pers,
don loopt de reactie vio woordvoering von GGD GHOR
Nederland. Het statement dot wij reactief klaar hebben
staan bij persvrogen is:

GGD GHOR Nederland is op de hoogte von de
aanhouding von drie medewerkers die actief waren bij
een servicebalie op de locatie Schiphol. Het gaat om
ingehuurde medewerkers in een administratief
ondersteunende functie. Ze zijn aangehouden vanwege
mogelijke betrokkenheid bij fraude met QR-codes. De
drie medewerkers zijn no de aanhoudingen direct op
non-actief gesteld.

Start boostervaccinaties
Mensen geboren in 1931 of eerder kunnen vanaf 18
november een afspraak bij ons maken voor een
boostervoccinotie. Mensen worden op volgorde von
leeftijd per brief uitgenodigd om een afspraak te maken.
Vanaf 19 november beginnen de GGD'en met prikken.

Voorwaarden
Bij het maken van de afspraak, vraagt het Landelijk Call
Center (LCC) naar de drie belangrijkste voorwaarden om
een extra vaccinatie te krijgen:

• De extra prik is pos te halen vanaf 6 maanden
no de laatste coronavaccinatie - of 6 maanden
na de laatste besmetting met covid-19.
Mensen zijn thuiswonend. Als zij in een
zorginstelling wonen, krijgen zij een uitnodiging
via de instelling en worden daar gevaccineerd.
Mensen hebben een griepprik twee weken voor
de extra coronavaccinatie gehaald of krijgen
die pos twee weken daarna.

Partner mee
Als een partner mee wil komen voor een

boostervoccinotie, probeert het LCC dit vooraf in te
plannen, zodat er zo min mogelijk partners
onaangekondigd op de locaties staan. Voor de partner
geldt uiteraard ook dat de laatste volledige
coronavoccinatie of een besmetting een half jaar
geleden moet zijn.

Duidelijkheid over vaccins
Er is duidelijk naar burgers gecommuniceerd dat zij een
boostervoccinaties krijgen met een mRNA-vaccin van
BioNTech/Pfizer of Moderna en dat zij daarin geen vrije
keuze hebben. In de uitnodigingsbrief is daarbovenop
nog gecommuniceerd dot het niet uitmaakt welk vaccin
iemand eerder heeft gekregen. We kijken naar
mogelijkheden om deze boodschap nogmaals te
benadrukken.

Nieuwsbrief Dienst Testen
Hierbij ontvangt u de Dienst Testen nieuwsbrief (klik hier)
van donderdag 11 november.

Ontwikkelingen Zorg Continuiteit week 45
Bijgesloten (klik hier) vinden jullie de nieuwsbrief vanuit de
Progrommalijn Zorg Continuïteit Covid van afgelopen
week (week 45). Aanvullend aan de nieuwsbrief is de
brief van NZa over Solidariteit en patiëntenspreiding
gericht aan de ROAZ voorzitters toegevoegd (zie hier) ter
informatie.

Monitor Zorgcontinuñteit niet-acute zorg week 45
De monitor zorgcontinuïteit niet-acute zorg van week 45
staat weer klaar in de gedeelde map. De bestanden
kunt hier vinden: Monitor Zorgcontinuiteit (gedeeld)

Mocht u vragen hebben of problemen hebben met het
verkrijgen van toegang van de map, neem dan contact
op met: monitorzorgcontinuiteit@ggdghor.nl.Voor
inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
expertiseteamZC@ggdghor.nl.

Landelijke Ketenmonitor Zorg
Hierbij (klik hier) ontvangt u de laatste Landelijke
Ketenmonitor Zorg. De Landelijke Ketenmonitor Zorg
wordt samengesteld en verspreid door GGD GHOR
Nederland, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten
Spreiding (LCPS) en de Nederlandse Zorgoutoriteit (NZa).
De monitor wordt gemaakt in opdracht van de minister
von Medische Zorg en Sport (MZS) en geeft een zo goed
en volledig mogelijk beeld van de druk op de totale zorg
in Nederland. Landelijk en regionaal.

Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk
stopgezet
Sinds 19 april 2021 worden positieve testuitslagen door de
GGD'en aan huisartsen doorgegeven via een
geautomatiseerde koppeling. Dit gebeurt alleen
wanneer de betreffende, geteste persoon daar
toestemming voor heeft gegeven op coronatest.nl of via
het Landelijke Call Center (LCC). De koppeling waarmee
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testuitslagen automatisch worden doorgezet aan
huisartsen is zoals u weet tijdelijk stopgezet.

Begin november constateerde GGD GHOR Nederland
dat enkele positieve testuitslagen van mensen, die deze
gegevens niet met de huisarts wilden delen, toch aan de
huisarts zijn doorgezet. Toen dit werd geconstateerd, is
direct onderzoek naar de koppeling gedaan. Het
probleem blijkt te spelen bij mensen die hun
vaccinatiegegevens wél met de huisarts wilden delen,
maar de positieve testuitslag niet. Het proces ging uit van
één toestemmingsveld voor zowel vaccinatie- als
testgegevens. De verwachting is dat huisartsen volgende
week woensdag 17 november weer positieve uitslagen
doorkrijgen. In dit bericht informeren we u nader over de
genomen maatregelen en oplossingsrichting.

Genomen maatregelen
Na de constatering heeft GGD GHOR Nederland de
koppeling waarmee testuitslagen worden doorgezet aan
de huisarts uitgezet. Vaccinatiegegevens waarvoor
toestemming is gegeven worden nog wel gewoon
doorgestuurd aan huisartsen. Op dit moment wordt
gewerkt aan een aanpassing, zodat wanneer de
koppeling weer aan staat zowel een controle op de
correcte doorvoer van de testuitslag als die van de
vaccinatieregistratie los van elkaar wordt uitgevoerd. Bij
hoeveel mensen de positieve testuitslag zonder
toestemming aan de huisarts is doorgezet, is niet bekend.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is melding
gemaakt van bovenstaande en ook zijn de huisartsen op
de hoogte gebracht via de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV).

Oplossingsrichting
Er wordt hard gewerkt om de koppeling zo snel én veilig
mogelijk weer aan te zetten, naar verwachting is dat
woensdag 17 november. Dit moet eerst worden
afgerond voordat herstelacties kunnen worden
uitgevoerd. Een deel van de vaccinatie- en
testgegevens is namelijk nog niet bij de huisartsen
aangeleverd. Het gaat om vier groepen gegevens. De
eerste groep ( l) zijn gegevens van voordat de koppeling
ontwikkeld werd. De tweede groep (2) zijn vaccinaties én
positieve testuitslagen die door een fout in het systeem
verkeerd zijn geïnterpreteerd (tussen 27 april en 28 mei)
en de derde groep (3) betreft mogelijk ontbrekende
vaccinaties én positieve testuitslagen van begin juni.
Daar komt nu een vierde groep (4) bij van positieve
uitslagen die nagestuurd moeten worden vanwege het
tijdelijk stopzetten van de koppeling.

gegevens dubbel in de HIS-sen komen te staan. Al wel is
duidelijk hoe we voorkomen dat gegevens dubbel in
HPzone komen te staan. We sturen u een update zodra
de koppeling weer aan staat en we weten wanneer
welke herstelacties worden uitgevoerd.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• GGD urenlang onbereikbaar voor maken
testafspraak, dichtstbijzijnde testlocaties op drie
kwartier rijden, De Gelderlander

• Niet eerder zoveel besmettingen: RIVM meldt
16.364 positieve tests, AD

• Laboratorium blundert met verkeerde
testuitslagen: negatief blijkt tóch positief (en
andersom), De Gelderlander

• Laat je je testen op corona? Dan kan de GGD
ook zien of je besmet bent met een ander virus,
AD

• Corona in de klas geeft kopzorgen: 'Veel
overleg en maatwerk', De Stentor

• 'GGD's kunnen snel beginnen met boosterprik',
NOS

• Campagne boosterprik versneld,
ziekenhuismedewerkers vanaf volgende week
ingeënt, NOS

• 'Waren te laat met testen, daarna met
vaccineren en nu weer met de boosterprik', AD

• GGD's platgebeld met vragen over boosterprik
voor mensen met Janssen-vaccin, De Stentor

• GGD Twente ontsteld na video-opnames op
priklocatie: "Onacceptabel en ongepast", RIy
Oost

• GGD-medewerkers bedreigd op
vaccinatiedagen: 'Ze voelen zich niet veilig',
Den Haag FM

• heeft zijn vaccin, maar geen QR-code:
'Als ze voet bij stuk houden, kom ik de kantine
niet in', De Stentor

• Tienduizenden valse QR-codes in omloop na
grootschalige fraude GGD Schiphol, RTL Nieuws

• Ook vervalste scanner-opp CoronaCheck in
omloop, NOS

Zodra de koppeling weer aanstaat, worden de
gegevens uit groepen één en vier eerst nagestuurd. Voor
de gegevens uit groepen twee en drie is het niet duidelijk
welk deel wel en welk deel niet bij huisartsen is
aangekomen. GGD GHOR Nederland is nu in gesprek
met de beheerders van de Huisarts Informatie Systemen
(HIS) over een oplossing waarmee wordt voorkomen dat
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 7 december 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en
cijfers, uit de Tweede Kamer en in de media.

Actualiteiten

Wekelijkse update coronavirus RIVM
In de afgelopen week zijn er l .998 nieuwe patiënten met
COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 7% minder dan
in de week ervoor. Op de IC werden 343 nieuwe
patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van
9%.
Ruim 621.000 mensen (-7%) kwamen tussen 30 november
en 7 december naar de testlocaties van de GGD om
zich te laten testen op SARS-CoV-2. Het percentage
positieve testen bleef met 21,3% nagenoeg gelijk aan de
week ervoor. In alle leeftijdsgroepen nam het aantal
meldingen licht af. Het aantal meldingen per l 00.000 is
nog steeds het hoogst bij kinderen tot en met 12jaar.

Omikronvariant bij nog 18 mensen in Nederland
bevestigd
Hel RIVM houdt op verschillende manieren de
verspreiding van de omikronvariant in de gaten.
Daarvoor worden de monsters van mensen met een
positieve coronatestuitslag verder onderzocht. Tot
dinsdag 7 december l l uur werd bij in totaal 18 mensen
in Nederland de omikronvariant van het coronavirus
bevestigd. Dit is zonder de 18 bevestigde passagiers van
de vluchten die op 26 november uit Zuid-Afrika kwamen.
Hel volledige artikel leest u in deze link (klik hier).

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Feiten en cijfers
In deze link (klik hier) vindt u de nieuwste feiten en cijfers,
die maandag zijn gepubliceerd op de website van GGD
GHOR Nederland. In dit bericht ziet u onder meer het
totaal aantal vaccinaties in Nederland en hoeveel
procent daarvan door de GGD'en is gezet. Daarnaast

ggdghor.nl

ziet u onder andere de hoeveelheid testen die
afgelopen week zijn afgenomen bij de GGD'en.

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven en persberichten

Persbericht Voor de jaarwisseling ruim 3 miljoen
boosterprikken
Kamerbrief Plan van aanpak 'boosteroffensief'
Kamerbrief Proces wetsvoorstellen COVID-19

• Kamerbrief l 32e OMT advies en update
omikronvariant

Kamervragen
• Schriftelijke vragen Agema (PVV) over de

werking van mondkapjes naar aanleiding van
het coronadebal van l december ji.

• Schriftelijke vragen Westerveld (GL) over
coronazelflesten en coronamedicatie

• Schriftelijke vragen Pouw-Verweij en Eppink
(beiden JA21) over het bericht van l december
2021 in het NRC dal 'bij defensie duizenden
boosterprikkers klaarstaan'

• Schriftelijke vragen Pouw-Verweij (JA21) over het
artikel 'Regering en OMT onderbouwen QR-code
met onbetrouwbare modellen'
Schriftelijke vragen Agema (PVV) over de brief
waarin de minister schrijft dat het klassieke
Valneva-vaccin geen onderdeel uitmaakt van
de vaccinportefeuille en de aangenomen motie
Bikker C.S.

• Beantwoording vragen Paternotte (D66), Kuiken
(PvdA) en De Vries (VVD) over de uitvoering van
de boostervaccinatiecampagne

• Beantwoording vragen van Van der Staaij (SGP),
Omtzigt (Groep Omtzigt), Bikker (CU), Kuzu
(Denk), Pouw-Verweij (JA2l) en Van der Plas
(BBB) over eiwit-vaccins



Verslagen
• Lijst van vragen en antwoorden over het l 30e

OMT advies en kabinetsreactie
• Lijst van vragen inzake wijziging van de

begrotingsstaat van het Ministerie van VWS (XVI)
voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele
suppletoire begroting)

• Noto n.a.v. het verslag inzake de Wijziging van
de Wet publieke gezondheid in verband met
het schrappen von het instemmingsrecht van
medezeggenschapsorganen van
onderwijsinstellingen bij de inzet van
coronatoegangsbewijzen in het
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

• Nota n.a.v. het verslag inzake de Tijdelijke wet
differentiatie coronatoegangsbewijzen

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de medio. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Helpen bij de boostercampagne? Nog even
geduld, Trouw

• GGD Hollands Midden stopt met boosterprikken
zonder afspraak na enorme drukte, Telegraaf

• 'Geen vaccin voor wie niet aan de beurt is'.
GGD zegt dagelijks tientallen voordringers voor
boosterprik coronavirus af, Meppeler Courant

• Drukte bij GGD om gewilde boosterprik,
huisartsen willen helpen maar mogen niet
bijspringen, BN/De Stem

• Luchtmobiele Brigade gaat GGD Noord- en
Oost-Gelderland helpen bij coronatesten: 'We
zijn blij met alle hulp', De Stentor

• De zin en onzin von de zelftest: is die nou
betrouwbaar of niet? RTL Nieuws

• Zijn de coronaregels nog te volgen? GGD-arts
beantwoordt lezersvragen, De

Stentor
• Megaclaim in de maak: stichting eist miljarden

van ministerie om datalek GGD, AD

g9

ggdghor.nl
I
I
NEDERLAND



J
AI

NEDERLAND
Coronavirus

Update 1 O december 2021

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u
desgewenst ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de
Tweede Kamer, wijziging in vaccinatiegegevens eerder bij het RIVM, zorgcontinuiteit,
nieuwsbrief Dienst testen VWS en in de media.

Uit de Tweede Kamer

leeftijdsgroep 35-44 jaar en sterk verhoogd in alle
leeftijdsgroepen daarboven (45-54 jaar, 55-64 jaar, 65-74
jaar, 75-79 j0ar, 80-84 j0ar, 85-89 jaar, 90-94 jaar en 95
jaar en ouder). De sterfte was verhoogd in alle
gecombineerde regio's. Lees verder via RIVM.ni.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling CQVID-19 in grafieken
>> overzicht dgtgbronnen gerelateerd CO/ID-1g

Kamerbrieven
• Kamerbrief Besluit Advies Gezondheidsraad over

vaccinatie van kinderen 51/m 1 jaar tegen Covid
19

• Kamerbrief Advies van de Gezondheidsraad over
Op onze site: Mensen geboren in 1952 of eerder: maak vaccinatie van kinderen van 5 t/m ll jaar met
nu online uw afspraak voor een boostervaccinatie verhoogd medisch risico

Actualiteiten
Op onze site: Boostercampagne GGD'en in volle vaart
De GGD'en zijn op stoom aan het komen met de
landelijke boostervaccinaties. Deze week kunnen de
GGD'en 350.000 prikken zetten en vanaf volgende week
zijn dat gemiddeld 700.000 boosterprikken per week. Dit is
onder andere afhankelijk van de toestroom van ouderen
naar de vaccinatielocaties. Daarom roepen de GGD'en
mensen op om ouderen in hun directe omgeving die
hulp kunnen gebruiken met computer en internet te
helpen om hun afspraak voor de boosterprik online te
maken op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Dat gaat
sneller dan bellen en zo kunnen we de vaart er bij het
prikken goed in houden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
het grootste deel van de 60-plussers voor het einde van
dit jaar de boosterprik heeft ontvangen, zoals de minister
van VWS ons heeft verzocht. Lees verder.

Mensen geboren in 7952 en eerder kunnen online een
afspraak inplannen bij de GGD'en voor een corona
boostervaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatie
afspraak.nl. Als u de afspraak online inplant, is het niet
nodig om op de uitnodigingsbriefvan het RIVM te
wachten. Lees verder.

Van www.rivm.nl: Totale sterfte sterk verhoogd
In de week van 25 november tot en met l december
2021 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd
(sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97%
gerapporteerd). In totaal zijn 4.214 sterfgevallen gemeld;
gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar
tussen de 2.749 en 3.076 sterfgevallen. De gemelde
sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in
diezelfde week 346. De sterfte was licht verhoogd in de

• Kamerbrief Besluit vaccinatie kinderen 5-1l jaar met
verhoogd medisch risico

Kamervragen
• Vragen van de leden Paternotte,

Van Meenen en Boulakjar (allen D66) aan de
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
over coronamaatregelen in het funderend onderwijs.

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
de VASCO-studie.

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over de kwaliteitscontrole van Covid-19-vaccins.
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• Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
Duitse onderzoek naar de werking van mondkapjes
tegen besmetting met corona.

• Vragen van de leden Bikker (CU) en Van den Berg
(CDA) over de boostercampagne voor mensen
onder de 60 jaar met een kwetsbare gezondheid.

• Vragen van het lid Agema (PVV) over de Europese
coronareis pas.

• Vragen van de leden Bikker (CU) en Westerveld (GL)
over de PCR-testcapaciteit die in te zetten is voor
grootschalig testen

• Vragen van het lid De Vries (VVD) over het bericht
'De Jonge: Nederlander op tijd geboosterd voor
reisbewijs'

• Beantwoording vragen De Vries (VVD) over het
bericht 'Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij
GGD: 'De rek is eruit"

• Beantwoording vragen Paternotte (D66) en Van den
Berg (CDA) over de blijvende problemen van het
ophalen van de QR-code voor het
coronatoegangsbewijs.

Agenda
• Woensdag 15 december ( l 0.00 uur - 15.00 uur):

Technische Briefing Update Coronavirus
• Donderdag 16 december (vanaf l 0.15 uur): plenair

debat over de ontwikkelingen rondom het
corona virus

Wijziging in vaccinatiegegevens eerder bij het RIVM
Prikdatum gewijzigd? Tot vorige week kon deze datum
niet worden aangepast in CIMS, het COVID-vaccinatie
Informatie- en Monitoringssysteem van het RIVM. Dankzij
een aanpassing van CoronlT in het kader van het
Deltaproject is dat vanaf deze week wel mogelijk. Dat is
goed nieuws voor het RIVM en voor de persoon waarvan
de gegevens zijn gewijzigd.

Als mensen zijn gevaccineerd bij een GGD worden hun
vaccinatiegegevens als zij daarvoor toestemming
hebben gegeven via CoronlT aan het RIVM geleverd en
opgeslagen in CIMS. Sommige vaccinatiegegevens
wijzigen wel eens, zoals de prikdatum, het batchnummer
van het vaccin of het type vaccin. CoronlT kan sinds
deze week ook wijzigingen in de vaccinatiegegevens
doorgeven aan CIMS. Het RIVM beschikt nu eerder over
de juiste gegevens na een wijziging, wat van belang is
voor onder andere het berekenen van de
vaccinatiegraad. En de persoon die is gevaccineerd kan
nu maximaal drie dagen na een wijziging zijn of haar
actuele vaccinatiegegevens bekijken in Mijn RIVM.

Zorgcontinuiteit
Ontwikkelingen Zorgcontinuïteit week 49
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief vanuit de
Programmalijn Zorg Continuïteit Covid van afgelopen
week (week 49). Aanvullend delen we hierbij twee

documenten over de statusupdate van het
Zuurstofoverleg en het Communicatiebericht ZN over de
financiering van extra tijdelijke beddencapaciteit in de
VV 2022, welke verder toegelicht zijn in de nieuwsbrief.
Monitor zorgcontinuïteit niet-acute zorg week 49
De monitor zorgcontinuïteit niet-acute zorg
(met bijbehorende prognoses, inclusief uitsplitsing naar
personeel, middelen en processen) van week 49 staat
weer klaar in de gedeelde map. De bestanden kunt hier
vinden: Monitor orgcontinuiteit (gedeeld].

Mocht u vragen hebben of problemen hebben met het
verkrijgen van toegang van de map, neem dan contact
op met: monitorzorgcontinuiteit@ggdghor.nl.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen
met: expertiseteamZC@ggdghor.nl.

Landelijke Ketenmonitor Zorg
In de bijlage vindt u het wekelijkse overzicht van de
Landelijke Ketenmonitor Zorg.

Nieuwsbrief Dienst testen VWS
De nieuwsbrief van Dienst Testen van 9 december (week
46) is uit. Lees verder.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• : 'Reken niet op een normale kerst',
l Limburg.

• GGD controleert strenger op leeftijd wegens
voordringers voor boosterprik, NU.ni.

• GGD: 'Ouderen, kom niet te vroeg naar je
prikafspraak', Omroep Brabant.

• Opschaling GGD op stoom: Nog dit jaar booster
voor zestigplussers, AD.
GGD zet boosterprik nu ook thuis, Omroep GLD.

• GGD roept op: help senioren afspraak te maken
voor booster, RTL nieuws.

• GGD opent teststraat in Kruiningen: tweehonderd
testen per dag mogelijk, PZC.

• GGD regio Utrecht neemt boosterklus over van
ziekenhuizen en prikt komend weekend de
huisartsen, RTV Utrecht.

• GGD Twente verlegt aandacht van
ongevaccineerden naar het zetten van een derde
prik, Tubantia.
GGD laat mensen niet meer in de kou wachten bij
vaccinatielocaties, BD.

• 'Er is echt nood aan de man', militairen helpen GGD
met testen, Omroep GLD.

• Nog altijd weinig gevaccineerden in Apeldoorn-Zuid;
GGD komt met tijdelijke priklocatie, De Stentor.
Rotterdamse huisartsen gaan GGD helpen met
geven van boosterprik aan niet-mobiele ouderen,
Rijnmond
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• Prikkers van de GGD trekken de regio in, nu ook naar
de Leidse Slaagwijk, Leidsch Dagblad.
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NEDERLAND
Coronavirus

Update 28 januari 2022

Hierbij ontvangt u de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u desgewenst
ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de Tweede Kamer,
landelijke partners BCO en GGD'en werken in één ICT-systeem, nieuwsbrief PSH en GOR,
landelijke ketenmonitor zorg, programmalijn zorgcontinuiteit, monitor zorgcontinuiteit niet acute
zorg, gewijzigd quarantainebeleid en in de media.

Actualiteiten
Vragen en antwoorden over de samenwerking van de
GGD'en met commerciële testaanbieders
Met het groeiende aantal besmettingen groeit ook het
aantal mensen dot zich loot testen op corono. Om
iedereen in Nederland te kunnen blijven testen, goon de
GGD'en samenwerken met commerciële
testoonbieders. Door deze samenwerking wordt de
testcopociteit verder vergoot. Het doel hiervon is om
iedereen die op corono getest wil worden op korte
termijn en in de eigen regio te kunnen testen. U leest hier
het volledige bericht.

GGD'en sturen beveiligde mail vóór een bron- en
contactonderzoek
Vanaf maandag 22 november sturen bijna alle GGD'en de
meeste mensen die positief getest zijn op corona een
beveiligde e-mail voorafgaand aan een bron- en
contactonderzoek. Deze manier van werken bestond al,
maar werd voor deze datum slechts incidenteel gebruikt.
Beveiligd mailen is in de zorg een veelgebruikte methode
om te communiceren met patiënten en cliënten. U leest
hier het volledige bericht.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
>> ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
De volgende moties, ingediend tijdens het coronodebot
op 20 januari ji., zijn inmiddels aangenomen:

• Motie Tielen (VVD) c.s., waarin de regering
wordt verzocht om de doelstellingen von hel
coronobeleid zodanig te verbreden dot het
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beleid gericht blijft op de samenleving in hoor
geheel

• Motie Bikker (CU) c.s., waarin de regering wordt
verzocht om bij de voorbereiding en uitwerking
von de longetermijnoonpok in gesprek te goon
met gemeenten, sociale partners en het
maatschappelijk middenveld inclusief onderwijs
en zorg

• Motie Den Hoon (Fractie Den Hoon), waarin de
regering verzocht wordt te onderzoeken met
welke combinatie von vaccins een eventuele
volgende boostercompogne het beste
gegeven kon worden

Op 26 januari ji. vond wederom een coronodebot plaats,
met voorafgaand een technische briefing von Joop von
Dissel en de Nederlandse Zorgoutoriteit. Tijdens het debat
werd door een aantal oppositiepartijen gerefereerd aan
het interview von bij de NOS over
pandemische paraatheid. En werd gevraagd hoe het
Kabinet door de benodigde actie op goot ondernemen.
De Minister verwees door naar een beleidsagenda
pandemische paraatheid die in het voorjaar moet
verschijnen. Het volledige verslag von het debat vindt u
hier.

Kamerbrieven
• Kamerbrief Maatregelen COVID-19

Kamervragen
Schriftelijke vragen van de leden Paulusma en
Sjoerdsmo (beiden D66) over het reizen met en
het verkrijgen von een Digitaal Corono
Certificaat (DCC)



Schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep
Van Haga) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de
artikelen 'Bedrijf ademtest eist miljoenen van
staat' en 'De teloorgang von de elektronische
neus'

• Beantwoording vragen Pouw-Verweij (JA21) en
Omtzigt (Omtzigt) over de mogelijke uitbreiding
van het coronatoegangsbewijs (ctb), dat als
bijlage was verstopt in een reactie van 21
december 2021 van de minister op de motie
Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de
CoronaCheck-app bij een besmetting

• Beantwoording vragen Van Houwelingen (FVD)
over vaccinatieschade, het voorzorgsbeginsel
en informed consent

Verslagen
Lijst van vragen over het rapport over de
effectiviteit van verschillende toepassingen van
het Coronatoegangsbewijs

Landelijke partners bron- en contactonderzoek en
GGD'en werken nu samen in één ICT-systeem
Op 24 januari maakten 6.700 bron- en
contactonderzoekers van de landelijke partners SOS,
Youree, Webhelp, Majorel en RIFF de overstap naar GGD
Contact. Dit is het ICT-systeem waarmee de GGD'en
sinds september 202 werken, en dat op termijn
HPZonelite ten behoeve van de bestrijding van COVID
19 vervangt.
De regiegroep BCO besloot eind december dat cases
uitsluitend aan de landelijke partners mogen worden
uitbesteed via de zogenaamde werkverdelingsfunctie in
GGD Contact. Dat is nu mogelijk: via deze slimme
functionaliteit behoudt de GGD het overzicht en controle
over de status en afhandeling van cases die zijn
uitbesteed. Het bron- en contactonderzoek kan op deze
manier efficiënt en veilig onder alle beschikbare
collega's worden verdeeld.

34e nieuwsbrief PSH en GOR
U leest hier de 34e nieuwsbrief over PSH en GOR bij de
coronacrisis. We houden u via deze weg op de hoogte
over PSH en GOR. Informatie in de nieuwsbrief is gericht
op GGD'en maar is mogelijk ook interessant voor andere
partijen met een rol in de psychosociale hulpverlening en
gezondheidsonderzoek. Deze nieuwsbrief kunt u gerust
delen met anderen in uw netwerk.

Landelijke ketenmonitor zorg
De Landelijke Ketenmonitor Zorg wordt samengesteld en
verspreid door GGD GHOR Nederland, het Landelijk
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de
Nederlandse lorgautoriteit (NZa). De monitor wordt
gemaakt in opdracht van de minister van Medische Zorg
en Sport (MZS). De monitor geeft een zo goed en volledig
mogelijk beeld van de druk op de totale zorg in
Nederland. Zowel landelijk als regionaal.

Programmalijn Zorgcontinuiteit
U vindt hier de nieuwsbrief vanuit de Programmalijn
lorgcontinuiteit COVID-19 van afgelopen week. Hierin
leest u de laatste ontwikkelingen op het gebied van de
zorg continuïteit.

Monitor zorgcontinuiteit niet-acute zorg week 4
De monitor zorgcontinuïteit niet-acute zorg van week 4
staat weer klaar in de gedeelde map. De bestanden
kunt u hier vinden.

Gewijzigd quarantainebeleid
U vindt via deze link ele gewijzigde presentatie 'Testbeleid
GGD'en- V10.0' van 28 januari en een extra update met
meer details over de laatste beleidswijzigingen. Het
quarantainebeleid is aangepast naar aanleiding van de
Kamerbrief Maatregelenbrief COVID-19 van 25 januari.
Het 139e OMT advies en GGD-Intact nr. 149, 150 8 151:

• Er is een belangrijke wijziging in het
quarantainebeleid voor kinderen t/m 17 jaar.

• Daarnaast hoeven inkomende reizigers vanaf 2
februari niet meer in quarantaine wanneer zij
een boostervaccin hebben gekregen langer
dan een week geleden.

• Medewerkers in essentiële functies kunnen in
overleg met de werkgever een uitzondering op
het quarantainebeleid ontvangen.

In deze update leest u ook het aangepaste BCO-beleid
voorzorgmedewerkers (Infactbericht 149 d.d. 21 januari
2022). Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit
aangepaste beleid laat het ons weten via
coronatest@gqdghor.nl.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

Nog nooit viel zo'n groot deel van coronatesten
bij GGD positief uit, Telegraaf

• Waarom nog naar overbelaste GGD na
positieve thuistest? 'Juist nu zicht houden op het
virus', Brabants Dagblad

• GGD vraagt mensen opnieuw om geduld te
hebben bij maken testafspraak, LINDA

• Commerciële tester helpt GGD niet, 'testen zijn
te onbetrouwbaar', Skip!

• Geldverspilling of juist goed? Discussie over hulp
van commerciële coronatesters aan drukke
GGD, EenVandaag
GGD krijgt minder hulp van militairen in test- en
prikstraten, Limburger
Beperkte houdbaarheid coronapas 'voert druk
op om boosterprik te halen', RTL Nieuws

• EMA keurt coronapil van Pfizer goed, inzet op
korte termijn nog onduidelijk, NOS
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Update 11 februari 2022

Hierbij ontvangt u de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u desgewenst
ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de Tweede Kamer,
vaccinatie inplannen in meer talen, landelijke ketenmonitor zorg, monitor zorgcontinuteit niet
acute zorg, programmalijn zorgcontinuiteit, nieuwsbrief dienst testen en in de media.

Actualiteiten
Regeling die versoepeling coronaregels per 18 februari
mogelijk maakt naar de Tweede Kamer gestuurd
De minister van VWS heeft vandaag een nieuwe
ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In
deze regeling zijn maatregelen vastgelegd, die vanaf
vrijdag 18 februari kunnen gaan gelden. Lees meer op
de site van Rijksoverheid

Tijdelijk onjuist aantal positieve testen gemeld: aantallen
inmiddels gecorrigeerd
Aan het einde van de middag stond tijdelijk een onjuist
aantal meldingen van positieve coronatesten in de open
data bestanden. Het RIVM meldde vanmiddag 144.586
positieve testuitslagen. Daarbij bleek echter ook een deel
van de positieve testuitslagen van dinsdag 8 februari te
zijn meegeteld. Het werkelijke aantal positieve
testuitslagen van woensdag 9 februari is 86.623. Lees
meer op de site van het RIVM

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Kamerbrieven
• Kamerbrief korte termijn aanpak COVID-19 en

doorkijk lange termijn;
• Kamerbrief Maatregelen COVID-19.

Kamervragen
• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
het Outbreak Management Team (OMT) COVID-19
en de verhouding tot het RIVM;
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• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
het OMT COVID-19 en eventuele
belangenverstrengeling;

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO);

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
de GGD GHOR en de stichting Landelijke
Coördinatie COVID-19 Bestrijding;

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
de Gezondheidsraad;

• Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
COVID-19 in Groep A van de Wet publieke
gezondheid (Wpg) en de COVID-19 IHR Emergency
Committee van de World Health Organisation;

• Vragen van het lid Paulusma (D66) over de boostprik
tegen covid-1 O voor adolescenten die jonger zijn
dan 18jaar;

• Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de groep
mensen die hun coronatoegangsbewijs verliezen.

Verslagen
• Verslag houdende een lijst van vragen inzake

wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie
van VWS voor het jaar 2022 (Derde incidentele
suppletoire begroting).

Agenda
Op woensdag 16 februari vindt er een plenair
coronadebat plaats ( 13.00 uur), voorafgegaan door een
technische briefing (9.30 uur - 12.30 uur).



Vaccinatie inplannen kan nu in meer talen
Bellen met de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn:
voorheen kon dat in het Nederlands of Engels. Tot
vandaag. Want met de inzet van tolken is het nu mogelijk
om een driegesprek te voeren in allerlei andere talen.
GGD GHOR Nederland wil op deze manier de mensen
helpen die hun taal als barrière ervaren bij het inplannen
van een vaccinatie. Lees meer

Landelijke Ketenmonitor Zorg
De Landelijke Ketenmonitor Zorg (klik hier) wordt
samengesteld en verspreid door GGD GHOR Nederland,
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(LCPS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze
monitor wordt gemaakt in opdracht van de minister van
Medische Zorg en Sport (MZS). En geeft een zo goed en
volledig mogelijk beeld van de druk op de totale zorg in
Nederland zowel landelijk als regionaal.

Monitor zorgcontinuiteit niet-acute zorg week 6
De monitor zorgcontinuïteit niet-acute zorg van week 6
staat weer klaar in de gedeelde map. De bestanden
kunt hier vinden: Monitor Zorgcontinuiteit (gedeeld)

Programmalijn zorgcontinuiteit
Open hier de nieuwsbrief vanuit de LCCB Programmalijn
zorgcontinuïteit van afgelopen week. Aanvullend op de
nieuwsbrief ontvangen jullie ook informatie betreft het
nieuwe toetsingskader MSOB (klik hier).

Nieuwsbrief Dienst Testen
Open hier de wekelijkse nieuwsbrief van Dienst Testen. In
deze nieuwsbrief leest u informatie over belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van testen en de
testcapaciteit.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Betogers vallen GGD-locatie in Heerlen binnen en
intimideren medewerkers, NU.ni

• Waarom je kilometers moet rijden voor een
coronatesi terwijl een commerciële testlocatie om
de hoek zit, De Gelderlander

• GGD loopt nog tegen testmaximum aan,
commerciële bedrijven springen weer bij, AD

• GGD: Neem opnieuw contact op als zelftesten
positief zijn maar PCR-test negatief, NU.ni

• Coronatesi bij de GGD? Dat kost de staat twee
tientjes per keer, Limburger

• Wordt er in jouw wijk veel of weinig geprikt? Nieuwe
RIVM-cijfers laten het zien, De Stentor

• 'Achteraf denk ik: had ik die booster maar gehad,
dan was ik niet zo ziek geworden', NRC

• Zes weken na booster nog steeds geen groen vinkje,
is ten einde raad: 'Ik doe alles wat

de GGD van me vraagt', Limburger

Géén groen vinkje meer voor en half miljoen
anderen: 'Niet blij, maar het is zo', RTL Nieuws

• Stichting wil duidelijkheid over schadevergoeding
voor GGD-datalek, Tweakers

• Harde deadline voor minister Kuipers na megaclaim
om datalek GGD: 'Gedupeerden zijn doodsbang',
AD
Weer blunder met persoonsgegevens: vrouw is nooit
geboosterd, maar volgens de GGD wél, 200
kilometer verderop, De Gelderlander

, 9y9y 9
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Update 5 april 2022

Hierbij ontvangt u de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u desgewenst
ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, feiten en cijfers, uit de
Tweede Kamer en in de media.

Actualiteiten
Wekelijkse update - 29 maart t/m 5 april
Afgelopen week daalde het aantal nieuwe
ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 met
32%* en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op
de IC daalde met 35%, vergeleken met de week ervoor.
Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook
lager (-42%) ten opzichte van de week ervoor. Het
reproductiegetal ligt onder de 1. Lees meer

Politieonderzoek naar datadiefstal afgerond
GGD GHOR Nederland gaat de mensen van wie
gegevens betrokken zijn bij de datadiefstal informeren
over de afronding van het politieonderzoek naar de
verdachten. Ook zal zij een financieel gebaar richting
deze burgers maken. Het gaat om zo'n 1.250
betrokkenen waarvan de politie heeft vastgesteld dat er
screenshots van hun persoonsgegevens zijn gemaakt.

Eind januari 2021 werden de GGD' en opgeschrikt
doordat RTL het bericht naar buiten bracht dat grote
databestanden uit de coronasystemen in omloop
zouden zijn. De politie heeft hier echter geen
aanwijzingen voor gevonden. De politie heeft wel
kunnen vaststellen dat door de verdachten screenshots
zijn gemaakt met daarop persoonsgegevens van zo'n
1.250 personen. Dit was in strijd met hun expliciete
werkinstructies en training. De rechter heeft inmiddels 4
verdachten veroordeeld. De andere 4 verdachten
moeten nog voorkomen. Meer informatie leest u in deze
link (klik hier).
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Aangifte tegen twee ex-uitzendkrachten wegens
manipuleren vaccinatiebewijzen bij GGD
GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van
GGD'en, heeft aangifte gedaan bij de politie tegen
twee voormalige uitzendkrachten wegens het
manipuleren van vaccinatiebewijzen. De twee
registreerden ten onrechte één of meerdere vaccinaties
in het systeem van de GGD'en voor mensen die geen
vaccinatie hadden gekregen. Hierdoor ontvingen deze
mensen ten onrechte een QR-code in hun
CoronaCheck-app. De ex-uitzendkrachten
manipuleerden de gegevens van deze mensen in het
computersysteem op hun werkplek. Het volledige artikel
leest u in deze link (klik hier).

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Feiten en cijfers
ledere week communiceren we op maandag de laatste
(corona gerelateerde) feiten en cijfers op de website van
GGD GHOR Nederland. U ziet hier onder meer hoeveel
prikken de GGD'en in totaal hebben gezet, sinds het
uitbreken van de pandemie, en hoeveel testen zijn
afgenomen. In deze link vindt u het bericht dat op
maandag 4 opril is gepubliceerd.



Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Schriftelijke vragen Von den Berg over het
bericht 'Extra corono prik nu ook voor 60-plussers'.

Verslagen
• Beantwoording verslag houdende een lijst van

vragen en antwoorden over de derde
incidentele suppletoire begroting ministerie van
VWS 2022;

• Verslag houdende een lijst van vragen en
antwoorden over de vierde incidentele
suppletoire begroting ministerie van VWS 2022.

Agendo
• 7 april, 10.16-17.30: Plenair debat over de

mondkapjesdeal;
• 1g april, 16.30- 22.30. Commissiedebat

Ontwikkelingen rondom het coronavirus.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• GGD doet aangifte tegen twee ex
uitzendkrachten wegens vervalsen
vaccinatiebewijzen, AD

• Enthousiasme voor coronavaccin Novavax blijft
laag, IJmuider Courant

• Zelftest is straks voldoende, maar testlocaties
van GGD Kennemerland blijven open, NU.ni

• GGD Rotterdam-Rijnmond houdt drie grote
testlocaties voor corona open, Rijnmond

• Corona-teststraten in Drenthe blijven open,
maar wel in afgeslankte vorm, RTV Drenthe

• Sporthal vol vluchtelingen ideale springplank
voor virussen, Reformatorisch Dagblad

• Direct stoppen met CoronaMelder bespaart
overheid 6,5 miljoen euro, security.ni
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Update 8 april 2022

Hierbij ontvangt u de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u desgewenst
ook doorsturen. In deze update de volgende onderwerpen: actualiteiten, uit de Tweede Kamer,
programmalijn zorgcontinuiteit, aangepast testbeleid en in de media.

Actualiteiten
Gezondheidsraad: Moderna-vaccin niet inzetten voor
kinderen van ó tot en met I I jaar
De Gezondheidsraad adviseert om het Moderna-vaccin
niet in te zetten voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Er
zijn op dit moment nog beperkte gegevens over de
werkzaamheid en veiligheid van het Moderna-vaccin in
die leeftijdsgroep. Bovendien is het BioNTech/Pfizer
vaccin in voldoende mate beschikbaar. Van dat vaccin
heeft de raad eerder vastgesteld dat het voldoende
werkzaam en veilig is bij kinderen van 5 tot en met 11
jaar. Het volledige artikel leest u hier.

GGD GHOR Nederland: Vrijwillige booster mogelijk voor
mensen jonger dan 60 die één (basis)vaccinatie minder
kregen
Mensen, jonger dan 60 jaar, die één mRNA-prik en een
booster hebben ontvangen na een coronabesmetting,
kunnen een extra boosterprik krijgen bij de GGD'en. In
Nederland wordt een coronabesmetting gezien als een
eerste vaccinatie. Dit betekent, dat mensen die besmet
raakten, hierna één mRNA-vaccin en vervolgens een
booster konden krijgen. Intussen blijkt dat sommige
landen hier anders naar kijken. Daar worden mensen als
'volledig gevaccineerd' beschouwd na drie prikken:
twee basisvaccinaties plus een booster. Hierdoor kan bij
deze groep mensen problemen ontstaan. Namelijk, dat
zij in sommige landen een prik tekortkomen én dus niet
vrij kunnen reizen. U leest hier het volledige bericht.
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GGD GHOR Nederland: RIVM haalt op verzoek van
leverancier optreknaalden coronavaccinatie terug
Het RIVM haalt vanaf 7 april uit voorzorg de
optreknaalden van leverancier MLS/Sol-Millenium Europe
terug na een veiligheidsmelding door de leverancier. Het
gaat om een specifieke batch optreknaalden SOL-M™
Blunt Fill Needle 18G • U leest hier het volledige bericht.

>> meer lezen op RIVM website actueel
>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid
» ontwikkeling COVID-19 in grafieken
» overzicht databronnen gerelateerd COVID-19

Uit de Tweede Kamer
Kamervragen

• Beantwoording vragen Van Haga (BVNL) over
het ontwikkelen van een Europese digitale
identiteit in het algemeen en in het bijzonder in
relatie tot het coronatoegangsbewijs.

Agenda
• 11 april, 18:30- 23:00: Wetgevingsoverleg

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur
Tijdelijke wet maatregelen covid- 19

• 1g april, 16:30- 22.30; Commissiedebat
Ontwikkelingen rondom het coronavirus

• 16 mei, 10:00 - 18:00: Rondetafelgesprek VWS
Langere termijn coronabeleid

• l juni, 14.00- 20.00: Commissiedebat Langere
termijn coronabeleid

Programmalijn zorgcontinuiteit
Namens de Programmalijn Zorg Continuïteit van de LCCB
ontvangt u via deze link het wekelijkse overzicht met de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
zorgcontinuïteit.



Aangepast testbeleid
Namens team testen ontvangt u via deze link een
update met de laatste stand van zaken rondom COVID
19testen waaronder de testfaciliteiten van de GGD' en
en het nieuwe testbeleid dat op maandag l l april
ingaat.

In de media
De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht
voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie
met landelijk nieuws en berichten uit de regio's:

• Fors minder positieve coronatesten, teststraten
GGD steeds leger, AD
Coronatestbeleid verandert, maar Zeeuwen die
zich willen laten testen blijven welkom bij de
GGD, Omroep Zeeland

• GGD ZHZ: 'Long COVID heeft grote en
langdurige impact op dagelijks leven',
Sliedrecht24

• GGD komt met 'financieel gebaar' naar
gedupeerden datalek, VPN Gids

• Verdachte van 'lucratieve handel' in QR-codes
huilt iedere dag in zijn cel, AD.ni

• Patiëntenclubs bezorgd over nieuw testbeleid:
hoe bewijs je straks dat je long covid hebt?,
trouw.ni
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