
    

Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 

het coronavirus (COVID-19).  

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis en staat onder 
leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT. 
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT). 
 
De RBT-leden stonden deze week stil bij hoe de versoepeling van de coronamaatregelen uitpakt in Flevoland. 
De verschuiving in boodschap van ‘Blijf thuis’ naar ‘Houd afstand en vermijd drukte’ leidt tot behoorlijk wat 
vragen. Inwoners, ondernemers en instellingen zijn op zoek naar de juiste interpretatie van de nieuwe 
noodverordening. Deze situatie benadrukt het belang om duidelijk te zijn over wat wel en wat niet mag.  
 
De RBT-leden kregen verder een terugkoppeling uit het Veiligheidsberaad. Dit is het landelijke overleg van de 
voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Het kabinet werkt aan een spoedwet om de corona-
maatregelen een betere juridische basis te geven. De spoedwet vervangt straks de regionale noodver-
ordeningen en wordt medio juni verwacht. 
 
Het RBT vindt het belangrijk om de gemeenteraden in Flevoland goed mee te blijven nemen in de aanpak van 
de coronacrisis. Daarom is besloten om een tussentijds feitenrelaas op te stellen. Dit geeft raadsleden nader 
inzicht in het verloop van de crisis en de gekozen aanpak tot nu toe. Verspreiding van het feitenrelaas gebeurt 
op korte termijn. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, defensie, brandweer, het 
Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve 
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Afvlakken van de piek 

• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

• Voorbereiden op worstcasescenario’s 
 
Specifiek interregionaal beeld 

• Het ROT staat tijdens elk overleg stil bij de actualiteiten en bij hoe de huidige coronamaatregelen uitpakken 
in de praktijk. Daarnaast is er veel aandacht voor scenariodenken over bedreigingen die gepaard kunnen 
gaan met de gekozen aanpak van de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld over nadenken over de 
consequenties en benodigde acties bij een eventuele tweede besmettingsgolf. Het ROT denkt verder na 
over verschuivingen in rollen en verantwoordelijkheden als blijkt dat de crisis zich verder stabiliseert. 

• Het ROT treft voorbereidingen voor een multidisciplinair team dat gemeenten waar nodig kan 
ondersteunen bij het beantwoorden van vragen over de coronamaatregelen die binnenkomen van 



inwoners, ondernemers en instellingen. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief bij Bevolkingszorg, die hierin 
het voortouw neemt. 
 

Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 

maatregelen. 

 

GGD/GHOR Flevoland 
 

Resultaten tweede coronavragenlijst Flevoland bekend 

Het tweede coronaonderzoek van GGD Flevoland (in samenwerking met het RIVM en de andere GGD’s) gaat 

over het gedrag van inwoners van Flevoland en hoe het met ze gaat in dit coronatijdperk. Uit de antwoorden 

van bijna 5.000 Flevolanders blijkt dat het vermijden van handen schudden de meest makkelijk na te leven 

coronaregel is. Maar liefst 99,5 % zegt geen handen meer te schudden. Daarnaast geeft 90% aan niet meer dan 

drie mensen op bezoek te ontvangen. Ook het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid 

(89%), het in de elleboog niezen (72%) en het gebruiken van papieren zakdoekjes (73%) lukt over het algemeen 

goed. Meer dan tien keer per dag handen wassen blijkt veel lastiger te realiseren (48%).  

Eenzaamheid 

Door de coronacrisis beperken inwoners de contacten met vrienden, familie en kennissen. Een derde van de 

Flevolanders geeft aan zich nu eenzamer te voelen dan voor de coronacrisis. 

Minder bewegen 

Een op de vijf Flevolanders geeft aan ongezonder te eten vergeleken met voor de crisis. Bij sporten en bewegen 

rapporteren mensen een flinke afname: 51% geeft aan (veel) minder te bewegen. De sluiting van sport-

accommodaties en fitnesscentra en het meer thuiswerken kunnen hierbij een rol spelen, net zoals het advies 

'blijf zoveel mogelijk thuis' (inmiddels veranderd in het advies om afstand te houden en drukte te vermijden). 

Lees hier het nieuwsbericht met de complete resultaten 

Klik hier om per gemeente de resultaten te bekijken 

Cijfers coronavirus 

GGD Flevoland heeft een interactief dashboard waarop zowel landelijke als Flevolandse trends en 

ontwikkelingen worden bijgehouden. Actuele cijfers over COVID-19 in Flevoland treft u hier aan. 

Stand van zaken GGD-teststraat 

Arts infectieziektenbestrijding en coördinator van de teststraat, Charlie van der Weijden, licht voor de 

microfoon van Omroep Flevoland de laatste cijfers en actuele stand van zaken toe. 

 

Website met informatie over hoe het testen in zijn werk gaat 

GGD GHOR Nederland heeft een website gemaakt met uitgebreide informatie over hoe het testen in zijn werk 

gaat. Op deze website is speciaal voor medewerkers in het onderwijs en in de kinderopvang een filmpje 

geplaatst hoe de test-afname bij de GGD verloopt. 

Stand van zaken COVID-centra Flevoland 

Conform de landelijke dalende trend in het aantal besmettingen, daalt ook de instroom in de COVID-centra in 

Flevoland. Mogelijk leidt dit tot afschaling van één of meer locaties. Binnen het project COVID-centra Flevoland 

bespreken de betrokken zorgpartners hoe zij gezamenlijk de extra COVID-zorg buiten het ziekenhuis willen 

organiseren op de langere termijn. Dit om goede zorg te kunnen blijven bieden bij een eventuele nieuwe 

opleving van het aantal besmettingen. 

Campagne Weer naar school  

Kinderen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaan weer naar school. Om te wijzen op de 

coronamaatregelen heeft de Rijksoverheid de toolkit ‘Verantwoord naar school’ ontwikkeld. De toolkit bevat 

social media posts, verschillende maten posters en spuitsjablonen en is vrij te gebruiken.     

https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/resultaten-2e-corona-vragenlijst-ggd-i-s-m-het-rivm
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-vragenlijst/%E2%80%8B
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181266/minder-besmettingen-vastgesteld-in-coronateststraat
https://ggdghor.nl/thema/testen-medewerkers-basisonderwijs-kinderopvang-jeugdtrainers/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/posters-verantwoord-naar-school


Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen 

Sinds 11 mei is een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor 

verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per 

verpleeghuisbewoner toegestaan. In de GGD-regio Flevoland gaat het om de zorginstelling Hof van Smeden in 

Emmeloord, onderdeel van Zorgroep Oude en Nieuwe Land. Klik hier voor het item dat Omroep Flevoland over 

deze versoepeling in de zorginstelling heeft gemaakt. Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, dan is 

het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Het kabinet 

besluit dit op 19 mei. 

Leefstijladviezen: blijf thuis gezond 

Om in coronatijd mentaal en fysiek gezond te blijven, zijn leefstijladviezen voor mensen thuis ontwikkeld. 

Gemeenten helpen om deze adviezen voor thuis onder de aandacht te brengen. De adviezen zijn in 

samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI-

RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit (RIVM) tot stand gekomen. 

 

Politie 
De versoepeling van de coronamaatregelen leidt ertoe dat de nadruk in de handhaving steeds meer ligt op  

het aanspreken van mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. De focus van de politie ligt op verbinding.  

De meldingen en waarnemingen van overlast blijven hoog ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande 

jaren. Ten opzichte van de afgelopen weken is er wel een daling te zien. In het land, en ook in de eenheid 

Midden-Nederland, zijn de afgelopen weken enkele demonstraties geweest tegen het beleid en tegen de  

5G-zendmasten. Deze vonden niet plaats in Flevoland. De demonstraties zijn, op Den Haag na, relatief rustig 

verlopen. 

 

Defensie 
Defensie is op 13 mei gestart met de inzet van militair medisch personeel in twee zorginstellingen in Flevoland: 

De Uiterton in Lelystad en Buitenhaeghe in Almere. Het gaat om in totaal twee artsen, vijf verpleegkundigen en 

drie verzorgenden. Zij zijn gekoppeld aan eigen personeel van de instellingen. Deze ondersteuning loopt tot en 

met vrijdag 29 mei. 

 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is nog steeds laag. De organisatie 

bereidt zich voor op continuïteit van de inzet en van vitale processen voor de langere termijn. Dit gebeurt 

vooral door te investeren in vakbekwaamheid, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook voor 

vrijwilligers zijn er kaders en mogelijkheden om aan hun individuele vaardigheden te werken. 

 

De brandweer heeft een vertaalslag gemaakt van wat de versoepeling van de coronamaatregelen betekent 

voor de organisatie. Bij de beantwoording van vragen van inwoners, ondernemers en instellingen over de 

versoepeling levert de brandweer expertise over wetgeving, gebouwgebruik en ontvluchting. 

 

Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg coördineert de gemeentelijke taken in de crisisorganisatie. Dit gebeurt via werkgroepen rond 

thema’s als handhaving, opvang dak- en thuislozen, zorgcontinuïteit en evenementen.  

 

De noodverordening voor Veiligheidsregio Flevoland is aangepast aan de versoepeling van maatregelen die is 

ingegaan op 11 mei. Zowel Bevolkingszorg als de individuele gemeenten zijn druk bezig om de diverse artikelen 

te interpreteren en door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het uitgangspunt blijft om te zorgen voor zo 

veel mogelijk uniformiteit tussen de zes gemeenten. 

 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181247/hof-van-smeden-bezoekers-willen-bij-vader-of-moeder-zijn
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Volksgezondheid+en+Zorg


Bevolkingszorg neemt verder het voortouw om met gemeenten en de andere ROT-disciplines te komen tot een 

goede structuur en werkwijze voor de vele publieksvragen van inwoners, organisaties en instellingen. Ook de 

vele aanvragen voor het toetsen van protocollen aan de noodverordening en de RIVM-richtlijnen vraagt 

aandacht en stroomlijning. Het uitgangspunt is dat het contact met de vraagstellers zo veel mogelijk verloopt 

via de gemeenten. Veiligheidsregio Flevoland ondersteunt gemeenten hierbij door antwoorden op veelgestelde 

vragen beschikbaar te stellen op basis van expertise van de verschillende ROT-disciplines. 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de 
gemeenten en de GGD, zodat de juiste informatie en een eenduidige boodschap naar de doelgroepen gegeven 
wordt. De communicatiestrategie wordt bepaald aan de hand van omgevingsanalyses en de landelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast verzorgt het RAC de informatievoorziening op de website en sociale media van de 
Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
De taken van het RAC: 

• Het RAC monitort dagelijks de regionale informatiebehoefte en de opvolging van de gegeven 
handelingsperspectieven. Dit bepaalt de focus voor de communicatie. 

• Deze focus vertaalt het RAC in communicatietips en waar nodig naar kernboodschappen, die elke werkdag 
worden verstuurd naar communicatiecontactpersonen van de gemeenten, de brandweer en de GGD. 
Hierbij kijkt het RAC naar de verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor de verminderd 
zelfredzamen. De communicatiecontactpersonen krijgen de vraag om de informatie te delen via de 
gemeentelijke en gebruikelijke kanalen en/of om de informatie door te sturen naar relevante collega’s  
die de kernboodschappen via andere kanalen en via partnerorganisaties kunnen verspreiden. 

• Het RAC deelt de richtlijnen en handelingsperspectieven van de Rijksoverheid via de website en het  
Twitter-account van de Veiligheidsregio. 

 
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:  

• Inspelen op saamhorigheidsgevoel (wij doen dit samen en voor elkaar). 

• Persoonlijke benadering via netwerk gemeenten, zoals sportbedrijven, scholen, buurtverenigingen, e.d. 

• Blijven denken aan de verminderd zelfredzamen/statushouders/laaggeletterden: delen van communicatie 
in de beschikbaar gestelde vertaalde middelen vanuit het Rijk, en betrekken partners die spin in het web 
zijn in bijvoorbeeld anderstalige religieuze gemeenschappen, maatschappelijke organisaties, etc. Denk 
hierbij ook aan het COA en het Leger des heils. 

 
Onderwerpen communicatie van 7 tot en met 14 mei en vooruitkijkend: 

• Uitleg bij versoepelde maatregelen per 11 mei en bij ‘spoorboekje’ voor de komende maanden (inclusief 
thema’s als niet-medische mondkapjes, buitensport, gebruik openbaar vervoer, regels rond samenkomsten, 
de proef met versoepelde bezoekregeling in verpleeghuizen en richtlijnen voor dagjes weg, vakantie en 
pleziervaart). Hierbij is speciale aandacht voor anderstaligen en doven en slechthorenden. 

• Verschuiving in centrale boodschap van ‘Blijf thuis’ naar ‘Houd afstand en vermijd drukte’. 

• Heropening kinderopvang, speciaal onderwijs en basisonderwijs (inclusief leerlingenvervoer). 

• Blijvende aandacht voor het bereiken van jongeren (landelijke jongerencampagne). 

• Blijvende aandacht voor het bereiken van ondernemers (wijzen op handreikingen, gratis coaching). 

• Inspelen op Hemelvaartsweekend en dagen/weekenden met mooier weer. 

• Vooruitkijken op de rol- en taakverdeling tussen het RAC en de communicatieadviseurs van gemeenten, 
brandweer en GGD in de komende maanden. 


