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Nieuwsbrief COVID-19 
 
Met deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding 
van het coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met woensdag 6 januari 2021. 
 
Regionaal beleidsteam Flevoland 
 
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op de jaarwisseling. Deze is in Flevoland relatief rustig en zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. Er volgt een operationele beknopte evaluatie zodat de relevante 
leerpunten meegenomen kunnen worden naar volgende jaren. Hierop vooruitlopend spreekt het RBT 
Flevoland uit dat zij het beeld hebben dat de uitgebreide voorbereiding heeft bijgedragen aan het rustige 
verloop en de zekerheid dat er, indien nodig, wel kon worden opgetreden. 
  
Het RBT heeft kennisgenomen van: 

• het handhavingskader voor Midden-Nederland dat naar aanleiding van de lockdown en de gewijzigde 
ministeriële regeling van 14 december jl. is aangepast; 

• het medische beeld en de stand van zaken van de vaccinatiestrategie; 
• het Fieldlab experiment. Het is nog onduidelijk of het Fieldlab experiment, georganiseerd door de 

evenementenbranche en de rijksoverheid, in het stadion van Almere City FC op de geplande datum 
door kan gaan. De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland en tevens burgemeester van Almere 
heeft gezien de huidige situatie, zijn zorg geuit richting minister Grapperhaus. 

• de opzet en uitgangspunten voor een tweede tussentijdse evaluatie van de corona-crisisorganisatie in 
Flevoland, over de periode 5 augustus tot en met 31 december 2020. Aanleiding is onder andere het 
verzoek tot het aanleveren van een evaluatie bij de Inspectie JenV medio maart. Het bestuur van de 
veiligheidsregio spreekt uit dat er rekening moet worden gehouden met de op dit moment beperkt 
beschikbare capaciteit van de betrokken diensten, waaronder de GGD. 

  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 20 januari 2021, tenzij er eerder aanleiding toe is. 
   

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 
• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 
• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
In het ROT van 4 januari is gesproken over: 

• Vaccinatie 
• Demonstraties 
• Handhaving winkels en jeugd 
• Opbrengst vuurwerkinzameling 
• Ondersteuning van zorginstellingen 
• Voorwaarts denken 
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GGD/GHOR Flevoland 
 
Stand van zaken grootschalige vaccinatie 
Op vrijdag 15 januari wordt gestart met de vaccinaties COVID-19 in Flevoland. De eerste groep die 
gevaccineerd wordt door de GGD zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Medewerkers worden via hun 
werkgever uitgenodigd. Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, 
worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd 
om een afspraak te maken voor vaccinatie. De vaccinaties in Flevoland voor de zorgverleners worden gedaan 
vanuit een pand aan de Schroefstraat 34C in Lelystad. Momenteel wordt er druk gewerkt om op 15 januari te 
kunnen gaan starten met de vaccinatie. 
  
De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak 
corona-gerelateerd. Recent heeft daarom heeft de minister van VWS besloten dat circa 30.000 medewerkers 
uit de directe COVID-zorg onderdeel worden van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. 
Het gaat daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de 
COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Vaccinatie van deze groep gebeurt vanuit ziekenhuis-locaties in 
het land. Naarmate het jaar vordert worden er steeds meer en grotere leeftijdsgroepen gevaccineerd tegen 
COVID-19. Naar verwachting zal een groot deel van deze leeftijdsgroepen door de GGD worden gevaccineerd. 
Zie het schema hieronder (wijzigingen van rijkswege onder voorbehoud). 
 
GGD Flevoland probeert zo nauwgezet mogelijk de vaccinatiestrategie vanuit het Rijk te volgen. We merken dat 
dit vaccinatiebeleid onderhevig is aan actuele wijzigingen. Als GGD Flevoland volgen we deze ontwikkelingen 
op de voet en schakelen bij waar nodig. 
 
Stroomschema grootschalige vaccinatie (4 januari 2020) 
 

 
 

 
 
Testen in Flevoland 
De vier teststraten in onze regio (Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Dronten) draaien op volle toeren. In 
week 53 zijn ruim 7.000 testen afgenomen, waarvan 14,7% positief is vastgesteld. Vanwege het hoge aantal 
besmettingen op Urk was daar tijdelijk een landelijke mobiele testbus ingezet. Deze bus is nu elders in het land 
ingezet door GGD GHOR Nederland. Dat betekent dat er op Urk een semi-permanente testfacilteit wordt 
ingericht. De uitvoerende werkzaamheden hiervoor zijn in samenwerking met de gemeente reeds ingezet. 
Nieuw is dat er ook bij de AZC-centra een testbus wordt ingezet. Het betreft hier de AZC’s in Dronten en 
Luttelgeest. 
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Bron en contactonderzoek (BCO)  
Momenteel zijn er ruim tachtig (tijdelijke) GGD-medewerkers op dagelijkse basis bezig met de werkzaamheden 
in het kader van het bco. Dit blijft een zeer belangrijke pijler in de bestrijding van de coronacrisis. Door de grote 
toevloed van besmette personen in Flevoland moest het bco een aantal keren risico-gestuurd ingezet worden 
waarbij de besmette personen zelf hun contacten moesten informeren, indien zij hiertoe in staat waren. 
Inmiddels wordt het bco uitgebreider uitgevoerd, dit is wel afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal 
besmettingen in Flevoland.   
 
Actueel overzicht cijfers corona in Flevoland  
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus 
 

Crisiscommunicatie 
 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie 
en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te 
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio. 
  
Actueel beeld 
Uit de omgevingsanalyses komt een aantal onderwerpen naar voren die op dit moment in de regio spelen: 

• De onderwerpen, die deze week de meeste reacties oproepen waren: het afsteken van vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling, hoge aantal COVID-19 patiënten in verpleeghuizen en ziekenhuizen en de 
start van de vaccinaties. 

• Het RAC heeft informatie gedeeld over reizen en vaccinaties. Ook is informatie gedeeld over het 
Goodbye 2020 festival voor jongeren tijdens Oud en Nieuw. Deze week zijn communicatiemiddelen 
gedeeld over coronavaccinaties en is een overleg gestart met de GGD’en om communicatie en 
vaccinaties af te stemmen.  

• De komende weken wordt aandacht besteed aan communicatie over vaccineren in samenwerking met 
de GGD’en. Ook zal overleg plaatsvinden met de communicatieadviseurs van de gemeenten. 

  
Bevolkingszorg 
 
Aan het einde van het jaar is er een oproep gedaan om zonder boete je vuurwerk in te leveren om zo zoveel 
mogelijk problemen te voorkomen. Verder gaat voor Bevolkingszorg de aandacht uit naar grootschalig en veilig 
vaccineren, met in acht neming van de maatregelen. 
 
Brandweer 
 
In Flevoland wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden met betrekking tot de behoefte aan extra 
medische ondersteuning vanuit defensie in de regio. Aanvankelijk zou meer ondersteuning nodig zijn maar 
gelukkig bleek dit niet het geval.  
 
 


