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Nieuwsbericht COVID-19 
 

Met dit nieuwsbericht informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken vanuit de 
GGD/GHOR Flevoland in de bestrijding van het coronavirus (COVID-19). Deze week vindt er geen Regionaal 
beleidsteam (RBT) vergadering plaats en zal u ook geen nieuwbrief ontvangen zoals u dat gewend bent. De 
volgende RBT-vergadering is op woensdag 17 februari 2021. 
   

GGD/GHOR Flevoland 
 
Op 9 februari is het volgende persbericht door GGD Flevoland verstuurd;  
 
Teststraat Almere tijdelijk verplaatst naar Sporthal Haven  
 
In verband met de te verwachten dalende temperaturen dit weekend en komende week verplaatst GGD 
Flevoland tijdelijk haar teststraat in Almere van de Baljuwstraat naar de sporthal in Almere Haven. De 
verhuizing vindt de komende dagen plaats. Woensdagmiddag of donderdagochtend is de testfaciliteit in de 
sporthal in Haven open. Gedurende de periode van hevige vrieskoude is de huidige teststraat naast het 
politiebureau gesloten. Dit zal naar verwachting ongeveer een week duren.  
 
Mensen met een afspraak voor een coronatest in Almere worden door gepland naar de locatie van de sporthal 
in Almere Haven aan de Parkwerf. Voor de overige teststraten geldt dat alle tenten worden voorzien van extra 
verwarming. In de teststraat in Emmeloord wordt gewerkt met variabele openingstijden. Er blijft ruimschoots 
voldoende testcapaciteit in Flevoland om te voldoen aan de vraag. Dagelijks wordt in de gaten gehouden wat 
de weerverwachting is en wat dat betekent voor de openstelling van de teststraten. 
 
Lees hier het hele persbericht 
 
Vaccinaties 
We liggen op stoom met het aantal vaccinaties voor de zorgmedewerkers. We zijn ook begonnen met het 
vaccineren van de doelgroep in de leeftijd van 85+, die mobiel is. De uitnodigingen voor deze groep worden 
door het RIVM verzonden. Het vaccineren gebeurt op onze vaccinatielocatie, in eerste instantie is dat in 
Lelystad. Onze vaccinatielocaties breiden we uit en deze worden momenteel in gereedheid gebracht. Op 15 
februari starten we in Emmeloord (Dokter Jansencentrum) met het vaccineren en op 22 februari in Almere 
(Sporthal Almere-Haven). 
 
Vorige week is de regionale publiekscampagne vaccinatie opgestart. In alle huis-aan-huis bladen plaatsen we 
een grote advertentie met informatie over het vaccineren van de bewoners in Flevoland. In samenwerking met 
de gemeenten plaatsen we opeenvolgend de komende weken informatie en toelichting gericht op de 
publieksgroepen. Het uitgangspunt hierbij is de landelijke RIVM/VWS campagne maar we bemerkten in de 
vragen van het publiek dat er behoefte is aan een regionale invalshoek. 
We vinden het belangrijk om onder uw aandacht te brengen dat het ministerie van VWS en het RIVM de 
volgorde bepalen van de doelgroepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie. Als GGD voeren we de 
vaccinatie uit en anticiperen wij op de opdracht die wij verkrijgen uit deze vaccinatiestrategie.  
 
Testen 
Het testen ging tot eind vorige week onverminderd door op de vier teststraten in Flevoland. We zagen wel een 
schommeling in het aantal testen, het lijkt erop dat minder mensen zich laten testen. Dat merken we aan het 
aantal testafspraken dat wordt gemaakt. Deze trend is overigens door heel Nederland zichtbaar. Het 
percentage positieve testen is stabiel en ligt rond de 11,9%. In week vier hebben we ruim 3.900 testen 
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afgenomen op onze teststraten. We testen nog steeds beroepsgroepen met voorrang: medewerkers uit de 
zorg en het onderwijs maken hier gebruik van. 
De semi-permanente teststraat op Urk die in brand is gestoken is inmiddels ontmanteld en verwijderd van het 
haventerrein. We zijn in gesprek met de gemeente Urk om te bezien op wat voor wijze en onder welke 
voorwaarden we weer op Urk kunnen testen. Het politieonderzoek naar de toedracht heeft inmiddels 
geresulteerd in de aanhouding van een verdachte. 
 
Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Sinds geruime tijd voeren we het BCO weer volledig uit. Het risico-gestuurde BCO waarbij we aan de personen 
die daartoe in staat waren, zelf vroegen hun contacten in kaart te brengen is gestopt. Doordat de snelheid van 
het aantal besmettingen weer op een dusdanig niveau is kunnen we onze werkzaamheden uitbreiden en 
compleet uitvoeren. De meeste besmettingen in Flevoland vinden nog steeds in de huiselijke kring plaats.  
 
Pilot Dronten 
De uitvoering van de grootschalige test-pilot in de gemeente Dronten is van start gegaan. Vanaf volgende week 
worden 18.000 brieven verzonden aan alle huishoudens in Dronten. Deze brief bevat een uitnodiging om mee 
te doen aan de pilot. Gedurende een periode van zes weken mogen Drontenaren vanaf 12 jaar zich gedurende 
deze periode driemaal laten testen. Dat kan ook als men geen klachten heeft. Het betreft een onderzoek 
waarin we samenwerken met het ministerie van VWS, het RIVM en een aantal universiteiten. Het doel van de 
deze groot opgezette pilot is zicht krijgen op de verspreiding van het virus. Ook worden er 
onderzoeksresultaten verwacht op het gebied van gedragsinterventie. 
 
Landelijke data-diefstal 
De berichtgeving over de geconstateerde landelijke data-diefstal heeft voor flink wat beroering gezorgd. Zowel 
onder inwoners als onder bestuur en de politiek. Direct nadat we op de hoogte waren gesteld van dit feit 
hebben we extra berichtgeving opgesteld en verzonden aan de gemeenten en de bestuurders. Onze 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft de regie op dit dossier zowel in de publiekscommunicatie als in 
de perscommunicatie. Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop treft u hier aan:  
https://ggdghor.nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/ 
Een uitgebreide reactie van de zijde van GGD GHOR Nederland op de data-diefstal treft u hier aan: 
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggd-en-haar-data-hoe-zit-het-echt-een-repliek/ 
 
Dashboard Flevoland 
Voor de actuele cijfers en data over corona kijkt u op ons regionale dashboard:  
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus 
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