
    

Nieuwsbrief nr. 2 Covid-19 
 
In deze nieuwsbrief informeert de veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken ten aanzien van de 
bestrijding van het coronavirus (Covid-19).  
 

GGD/GHOR Flevoland 
Teststraat voor zorgmedewerkers in Lelystad geopend 
Minister De Jonge heeft in de persconferentie van 31 maart aangekondigd de testcapaciteit te vergroten. Aan 
de GGD’en is gevraagd om testfaciliteiten voor zorgmedewerkers op te zetten. Op maandag 6 april is in 
Lelystad gestart met de teststraat voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen. Deze is ingericht in een loods op 
bedrijventerrein Gildenhof. In een paar dagen tijd heeft de GGD de teststraat operationeel gemaakt. Dit is 
gelukt met de hulp van onder meer brandweer en de gemeente, die de locatie beschikbaar heeft gesteld. 
Daarnaast zijn er nog veel andere betrokken organisaties die hebben bijgedragen aan het opstarten van de 
teststraat. Op de eerste twee dagen zijn al ruim 50 zorgmedewerkers getest. De GGD verwacht op korte 
termijn 100 testen per dag af te nemen. Het gevolg van meer testen kan zijn dat het cijfer met positief geteste 
mensen oploopt, doordat we besmettingen dankzij meer testen inzichtelijk maken. Het doel van de teststraat is 
om zorgmedewerkers in de zorg gezond te houden en continuïteit in de zorg te bewerkstelligen. Met andere 
woorden: voorkomen dat besmette zorgverleners onbedoeld patiënten besmetten. Aanmelden voor de test 
loopt via de leidinggevenden van de zorgmedewerkers. Het aantal aanmeldingen voor de teststraat stijgt. 
 

Vragenlijst enquête corona: resultaten 
Van 23 tot en met 29 maart kregen Flevolanders via een open link de mogelijkheid een coronavragenlijst van 
GGD Flevoland digitaal in te vullen. Veel mensen droegen hun steentje bij. De enquête heeft zich vooral via 
social media snel verspreid. Uiteindelijk bleken bijna 18.000 ingevulde vragenlijsten goed bruikbaar te zijn. De 
enquête geeft geen representatieve afspiegeling van de Flevolandse bevolking. Zo is 75% van de deelnemers 
vrouw en 25% man. Het merendeel van de mensen die de vragenlijst invulden is tussen de 40 en 64 jaar oud. 
De onderstaande resultaten gaan dus over de groep mensen die de enquête heeft ingevuld.  
 
De berichtgeving over corona bereikt bijna alle mensen: 98% van de invullers heeft veel informatie gelezen. De 
berichtgeving wordt over het algemeen duidelijk gevonden. De meeste mensen (86%) krijgen via de tv 
informatie over corona. Andere veelgenoemde bronnen van informatie zijn: een nieuwswebsite (61%), de 
website van het RIVM (53%) en Facebook (40%). Een op de vijf mensen wil graag meer informatie en dan met 
name over het aantal besmettingen en het aantal genezen mensen; de symptomen, besmettelijkheid en het 
ziekteverloop. De meeste mensen houden zich goed aan de voorgeschreven maatregelen. De meest gevolgde 
maatregelen zijn: handen wassen, geen handen schudden en afstand houden. 
 
Ook is gevraagd naar aan corona gerelateerde gezondheidsklachten bij mensen. Ongeveer de helft (47%) heeft 
geen klachten, 52% heeft milde klachten maar geen koorts en 1% heeft milde of ernstige klachten met koorts. 
Vier procent van alle invullers moet van de huisarts thuisblijven en mag niet naar buiten i.v.m. 
gezondheidsklachten. Vijf procent geeft aan te denken nu het coronavirus te hebben en 9% denkt het gehad te 
hebben en is inmiddels hersteld. 
 
Klik hier voor een toelichting door GGD Flevoland - epidemioloog Suzan van Dijken 
Klik hier voor een  uitgebreide rapportage over de resultaten in Flevoland 
Klik hier voor de infographics met de resultaten per gemeente in Flevoland 
  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/180041/corona-enquete-ggd-bijna-tien-procent-denkt-virus-te-hebben-gehad
https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/impact-coronavirus-in-flevoland/
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/infographics-resultaten-vragenlijst-corona


Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Vanaf eind maart loopt er vanuit het Actiecentrum GHOR een actie waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden verzameld. Deze actie is nu al een groot succes. Bij huisartsen, ambulancediensten, het ziekenhuis, 
GGD, thuiszorg en individuele zorgverleners komen de donaties binnen. Een anonieme donateur leverde zelfs 
10.000 isolatiepakken. Deze worden nu gebruikt in het centrum in Lelystad. De actie loopt nog steeds. Heeft u 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes of isolatiepakken? Dan kunt u deze bij uw zorgverlener 
(huisarts, verpleeghuis, ziekenhuis) in de buurt brengen. Bent u niet in de gelegenheid om dit te doen, neem 
dan contact op met: actiecentrum@ggdflevoland.nl 
 
Tijdens een overleg, dinsdag, met de minister van VWS (Martin van Rijn) werd meerdere malen de werkwijze 
van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland inzake de persoonlijke beschermingsmiddelen als best practice 
genoemd. Complimenten voor de aanpak vanuit het ministerie.  
 

Covid-centra Flevoland 
Met de inrichting van het Almeerse gezondheidscentrum Perspectief zijn er drie Covid-centra regionaal 
verdeeld over heel Flevoland. In Emmeloord en Lelystad waren eerder al Covid-centra voor de opvang van 
patiënten gerealiseerd. De drie Covid-centra vormen gezamenlijk een zorgnetwerk dat in korte tijd is 
opgebouwd. Er wordt gewerkt vanuit drie locaties: Dokter Jansencentrum (Emmeloord), St Jansdal (Lelystad) 
en Perspectief (Almere). Er vindt onderling afstemming plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het 
personeel dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten. De drie Covid-centra in Flevoland zijn 
gerealiseerd in nauwe samenwerking met Talma Urk, Coloriet, Woonzorg Flevoland (WZF), Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land (ZONL), Zorggroep Almere, Icare, Medrie, GGD/GHOR Flevoland en St. Jansdal. De drie 
gemeenten zijn eveneens nauw betrokken. 
 
Indien de vraag daartoe bestaat wordt op maat voorzien in een gefaseerde uitbreiding van de Covid-centra. De 
patiënten die zorg ontvangen zijn: 

a. te ziek om thuis of in hun zorginstelling te kunnen blijven, maar (nog) geen ziekenhuisindicatie 

hebben, of  

b. hebben geen ziekenhuisindicatie meer, maar kunnen nog niet terug naar huis of de zorginstelling. 

Aantal operationele bedden aan het einde van week:  

- locatie Lelystad: 49 

- locatie Emmeloord: 16 

- locatie Almere: 8. 

Ontwikkeling corona-besmettingen per gemeente in Flevoland 

- Klik hier voor de actuele informatie over het aantal positief geteste personen, ziekenhuisopnames en 

overleden personen per gemeente in Nederland. 

- Klik hier voor de epidemiologische situatie Covid-19 in Nederland 

Achtergrond over aanpak 

Cees Verdam, DPG GGD Flevoland vertelt in een interview over de aanpak van corona en de samenwerking met 

de Veiligheidsregio. Klik hier voor het interview. 

 

  

mailto:actiecentrum@ggdflevoland.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
file:///H:/Downloads/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%20in%20Nederland%207%20april%202020.pdf
https://samen.vrfgv.nl/cees-verdam-alle-zeilen-bij-tijdens-aanpak-crisis/


Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding van 
de voorzitter veiligheidsregio. In dit team zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde 
organisaties als in het Regionaal Operationeel Team (ROT). 
 
Het algemene beeld in Nederland en ook in onze regio’s is dat mensen zich steeds beter aan de richtlijnen 

houden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is alleen wel een aanzienlijk verschil tussen de stevige oproep 

om thuis te blijven en de formulering die is gegeven ten aanzien van de maatregelen in de noodverordening. 

De formulering laat veel ruimte over voor een eigen interpretatie, waardoor iemand zich toch niet zo geroepen 

kan voelen om thuis te blijven.  Dit kan met name het komende paasweekend tot een zorgelijke drukte leiden 

en dat is een zeer ongewenste situatie. Daarom heeft het RBT het volgende besloten: 

 De gemeentelijke bruggen en sluizen te sluiten en hierover duidelijk te communiceren. Klik hier voor 

het nieuwsbericht met daarin het overzicht van de betreffende bruggen en sluizen. 

 De provinciale bruggen en sluizen open te laten. mede gelet op de beroepsvaartfunctie en de 

mogelijkheid tot navolging de noodverordening(RIVM-richtlijnen).  

 Bij campingeigenaren nogmaals aan te geven dat alle sanitaire voorzieningen gesloten moeten worden 
en burgers op te roepen niet te gaan kamperen.  

 Motorijders en wielrenners mogen conform de noodverordening niet met drie of meer personen in 
een groep rijden. Hier wordt op gehandhaafd. Ook bij rustplaatsen wordt op zowel de 1,5 meter 
onderlinge afstand als de samenscholing (3 of meer personen) gecontroleerd en gehandhaafd.  Bij te 
veel drukte kunnen er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld afsluiten van wegen, dit wordt 
niet op voorhand gedaan. Woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten; hier wordt gehandhaafd op de 
geldende regels en bij te veel drukte volgen er maatregelen. 

 Natuurgebieden: Ook hier wordt gehandhaafd, bij te veel drukte volgen ook hier maatregelen. Indien 
nodig kan er uiteindelijk ook tot afsluiten van een gebied worden overgegaan. De voorzitter 
veiligheidsregio heeft extra toezichthouders van diverse organisaties aangewezen in het aanvullend 
aanwijzingsbesluit. Zij kunnen daardoor in de eigen gebieden handhaven en waar nodig een boete 
opleggen. 
 

Noodverordeningen 
Op verzoek van het veiligheidsberaad is er een document opgesteld met antwoorden op vragen 
vanuit de veiligheidsregio’s over de tweede modelnoodverordening COVID-19, die op donderdag 
26 maart 2020 door het veiligheidsberaad is vastgesteld. Dit document wordt als bijlage meegestuurd met deze 
nieuwsbrief. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland & Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn. Gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, Politie, Brandweer, Regionaal 
Actiecentrum Communicatie en met name ook de GGD’en in onze verzorgingsgebieden. Er is één interregionaal 
ROT; dat 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 maatschappelijke impact 
- Voorbereiden op worstcase scenario. 

 
Maatregelen 
De landelijk afgekondigde maatregelen zijn in ieder geval verlengd tot en met 28 april, met uitzondering van de 
evenementen en bijeenkomsten die tot 1 juni verboden zijn.  
 

  

https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/corona/corona-nieuws/@1738/maatregelen-komend/
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/informatiecentrum/documenten/


Specifiek regionaal beeld:  

- Over het algemeen genomen houden de bewoners van de regio Flevoland zich goed aan de 
maatregelen. Er zijn nog relatief weinig boetes uitgegeven. 

- Er is een stijging van mensen met verward gedrag. 
- De politie wordt regelmatig bespuugd of met hoesteffecten lastig gevallen en/of corona bedreigingen 

geuit.  
 

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

maatregelen.  

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

moment ligt de focus op afronding van het continuïteitsplan voor de Meldkamer Brandweer Gooi en 

Vechtstreek. Deze wordt op het niveau van Midden Nederland ook afgestemd. Daarnaast worden ook de 

richtlijnen van het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) aan het continuïteitsplan Meldkamer 

Brandweer gekoppeld. Het continuïteitsplan meldkamer Flevoland valt onder regie van GGD-FL als leverende 

partij. 

Afgelopen week is er door de brandweer ondersteuning verleend aan de GGD-FL voor inrichting van een test 

steunpunt op de locatie oude brandweerkazerne Lelystad. 

 
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 veiligheidsregio is in dit verhaal geen natuurlijke afzender van de boodschap of betekenisgeving. De 
communicatie aan diverse doelgroepen wordt in hoofdlijnen vooral georganiseerd door de rijksoverheid en op 
lokaal niveau door de gemeente. De gemeenten in Flevoland worden hierbij ondersteund door het RAC. De 
communicatiestrategie wordt bepaald aan de hand van omgevingsanalyse en de landelijke ontwikkelingen. Het 
RAC stuurt de gemeenten en de GGD dagelijks kernboodschappen en communicatietips om te gebruiken voor 
hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC ook de informatievoorziening op de 
website en social media van de veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de communicatiestrategie voor de 
langere termijn. 
 
De taken van het RAC: 

 Het dagelijks monitoren van de regionale informatiebehoefte en het opvolgen van de gegeven 
handelingsperspectieven. Per dag kijkt het RAC op welke maatregel of vraag de focus moeten liggen 
voor de communicatie. 

 Deze focus vertaalt het RAC in communicatietips en indien nodig naar kernboodschappen, die 
dagelijks worden verstuurd naar de contactpersonen binnen de afdeling communicatie van de 
gemeenten en de GGD. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende doelgroepen, met extra aandacht 
voor de verminderd zelfredzamen. Aan de communicatieadviseur wordt gevraagd de informatie te 
delen via de gemeentelijke kanalen, en door te sturen naar relevante collega’s die de 
kernboodschappen via andere communicatiekanalen (zoals direct contact met partners) kunnen 
doorgeven. 

 Delen van de landelijke richtlijnen en handelingsperspectieven van de rijksoverheid via website en 
twitter van de veiligheidsregio. 

 
  



Uitgangspunten voor de communicatie zijn:  

 Hartelijk communiceren, inspelen op saamhorigheidsgevoel (wij doen dit samen en voor elkaar). 

 Persoonlijke benadering via netwerk gemeenten, zoals sportbedrijven, scholen, buurtverenigingen, 
wijkagenten 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 de COA en Leger des heils. 

 
Onderwerpen communicatie van 2 – 8 april: 

- Weekeinde-oproep: blijf zoveel mogelijk thuis, ook bij mooi weer 
- Sirenes loeien op maandag 6 april 2020 
- Nepnieuws over het coronavirus 
- Geen mond-op-mondbeademing en borstcompressie meer bij (verdenking van) corona 
- Benut je citymarketingorganisatie om te helpen bij verbinding maken tussen inwoners en 

ondernemers 
- Slimmer chillen = corona killen, speciale campagne voor jongeren. 
- Betekenisgeving bij rouwverwerking. Wouter Jong (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie) zette 

handvatten voor betekenisgeving door burgemeesters op papier. Deze vorm van betekenisgeving is nu 
van belang in de acute fase, maar speelt straks ook zeker in de nafase. Het is goed om daar al over na 
te denken. 

- Drukte bij bouwmarkten en tuincentra, ook voor het paasweekend. 
- Vraag naar coronatesten. 
- Contact met ouderen, de omgevingsanalyses van het weekend gaven aan dat er in verschillende 

gemeenten bezoekjes aan ouderen zijn gesignaleerd (bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s). De gemeenten 
zijn opgeroepen om via de gemeentelijke kanalen dit te blijven afraden, met vooral aandacht voor wat 
wél kan. 

- NOW-regeling beschikbaar via UWV. 
 

 
Flitspeiling ministerie van VWS 
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MarketResponse representatief 
onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder met als onderwerp COVID-19, het nieuwe 
coronavirus. Er zijn nu in totaal vier metingen uitgevoerd. De hoofdconclusies van de vierde flitspeiling zijn:  

- De bezorgdheid over het coronavirus is sterk toegenomen. 8 op de 10 is nu (heel erg) bezorgd. 
- De informatiebehoefte rondom corona neemt af. Nederlanders geven vaker aan voldoende te weten. 
- Het vertrouwen in de informatievoorziening en maatregelen vanuit de overheid is toegenomen. 

(Bijna) 9 op de 10 vindt het nu voldoende tot goed. 
- Er is veel begrip voor de maatregelen vanuit de overheid. Nederlanders passen hun gedrag aan, maar 

er is verbeterruimte. 
 
Interviews Veiligheidsregio’s 

Binnen onze Veiligheidsregio’s houden veel mensen zich bezig met het beheersen van de crisissituatie. Denk 

aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de directeuren publieke gezondheid, de operationeel leider en 

algemeen commandanten. Via Twitter (https://twitter.com/vrgooi_vecht en https://twitter.com/VR_Flevoland) delen 

de Veiligheidsregio’s de komende dagen interviews met verschillende personen. De interviews zijn ook te 

vinden op https://samen.vrfgv.nl/coronavirus/. 

 
  

https://twitter.com/vrgooi_vecht
https://twitter.com/VR_Flevoland
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsamen.vrfgv.nl%2fcoronavirus%2f&umid=3b49a5f5-8290-4cb9-8104-739e36514127&auth=433ba1f51ff5423861cabb1a148b8bbd340569d0-f03fe0ae48886d3d7807dda0a2fc483783415e6b


Compliment van Algemeen Bestuur 

De leden van de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio’s hebben gezamenlijk hun complimenten 

overgebracht aan iedereen die zich inzet in het crisisproces.. 

Besturen veiligheidsregio’s: ‘bedankt voor jullie enorme inzet!’ 

De leden van de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek brengen 

hun dank over aan alle collega’s die alles op alles zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. In de 

verschillende kolommen, crisisstaven en crisisteams wordt ongelofelijk veel werk verzet. Bedankt 

daarvoor! 

Het zijn roerige tijden voor onze samenwerkende hulpdiensten, gemeenten en andere vitale organisaties. 

Als besturen zijn we trots op de medewerkers van de verschillende diensten én op het werk dat wordt 

geleverd binnen deze organisaties. Samen helpen we Flevoland en Gooi en Vechtstreek door deze 

moeilijke periode heen. Schouder aan schouder.  

Daarbij wensen we jullie de komende periode veel sterkte. De landelijke maatregelen blijven voorlopig van 

kracht en wees dan ook voorzichtig. Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!  

Namens beide Algemeen Besturen, 

Pieter Broertjes, voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

Franc Weerwind, voorzitter Veiligheidsregio Flevoland 

   

 


