
Van: @ggdhm.nl>  
Datum: 28-08-20 15:22 (GMT+01:00)  
Aan:  
Onderwerp: DPG-update 25 aug en persbericht HM  
 

Geachte dames en heren, 
  
Hierbij sturen wij u namens de Directeur Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, de DPG-
Corona-update van 25 augustus en het persbericht van de GGD Hollands Midden, eveneens 
van 25 augustus.  
Deze DPG-update en het persbericht kunt u desgewenst ook doorsturen naar de 
gemeenteraad en anderen. In de update vindt u onder meer informatie over: de 
actualiteiten, uit de Tweede Kamer, Corona Monitor, toegankelijker maken testproces, 
overzicht aangemaakte afspraken en monsterafnames, stand van zaken van de 
CoronaMelder app, nieuwsbrief LCDK,  en in de media. 
  

Teststraat Leiderdorp gesloten i.v.m. zomerstorm Francis 

Vanwege de zomerstorm Francis hebben wij besloten de teststraat in Leiderdorp woensdag 
26 augustus gesloten te houden. De 372 afspraken zijn omgepland naar andere testlocaties 
en/of dagen. Zo hebben wij woensdag bijvoorbeeld een extra testlaan in Alphen aan den Rijn 
geopend, waardoor wij op die locatie 130 testen extra konden afnemen. De overige testen 
konden worden ingepland in andere teststraten zoals Gouda, of op een andere datum in 
Leiderdorp.  

We zijn druk bezig om alle teststraten ‘winter- en stormproof’ te maken. Sommige 
teststraten verhuizen naar een andere locatie, daarover krijgt u uiteraard nog bericht.  We 
zorgen voor een goede spreiding over de gehele regio Hollands Midden.   

Uiteraard bereidt de GGD Hollands Midden zich, net zoals alle andere GGD’en, voor op de 
implementatie van de landelijke Coronamelder-app. De verwachting is dat dit de uitvoering 
van het de coronabestrijding zal beïnvloeden, mogelijk leidt het op korte termijn tot meer 
testafspraken en dus ook meer BCO’s. Maar de hoop is natuurlijk dat de Coronamelder zal 
bijdragen aan een lagere besmettingsgraad. 

 Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens DPG Sjaak de Gouw, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
 
RDOG Hollands Midden 
Parmentierweg 49, Leiden 
 
  

mailto:m@ggdhm.nl


Persbericht 25 augustus 
 
Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 34 
 
In de week van 17 tot en met 23 augustus zijn er 4718 coronatesten afgenomen in de 
teststraten van Hollands Midden. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & 
verzorgingshuizen samen zijn in totaal 124 personen positief getest op corona, dat is 2%. 
Een daling ten opzichte van de voorgaande weken. Er zijn vijf clusters in de regio.  
 
Geen nieuwe clusters 
Afgelopen week zijn er geen nieuwe clusters in de regio ontstaan. Het cluster in Alphen aan 
den Rijn en een cluster in Gouda zijn afgesloten. Op dit moment zijn er nog clusters in Gouda 
(2), Hillegom en Leiden (2). 
 
In het algemeen is er een dalende trend in het aantal besmettingen. Ook het aantal 
besmettingen in Gouda neemt af.  
 

 
Testuitslag online uitlezen 
Sinds maandag 24 augustus kan iedereen die getest is zijn uitslag uitlezen door in te loggen 
met DigiD via de website www.coronatest.nl.  
 
Eerder konden alleen mensen die een afspraak via de website gemaakt hadden de uitslag 
online uitlezen. Mensen die telefonisch een afspraak hadden ingepland, moesten wachten 
tot ze over de uitslag werden gebeld.  
 
Het landelijke callcenter is verantwoordelijk voor het doorbellen van de testuitslagen. 
Doordat er afgelopen week een stijging was van 40% in het aantal testaanvragen, werden 
uitslagen vanwege de drukte soms later doorgebeld. Door de uitslag nu online beschikbaar 
te maken, gaat de GGD ervan uit dat dit voorkomt dat mensen de uitslag pas laat te horen 
krijgen. Het landelijke callcenter doet wel een check of de uitslag ook daadwerkelijk is 
uitgelezen en belt alsnog na als blijkt dat de uitslag nog niet is geopend.  
 
Coronacijfers per gemeente 
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijken dan op 
www.eengezonderhollandsmidden.nl.  
 

 

http://www.coronatest.nl/
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona
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Actualiteiten  

Er zijn 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest 

zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het 

aantal meldingen van vorige week.  

 

Percentage positieve testen deze week 2,5% 

Sinds 1 juni hebben de GGD’en meer dan 1 miljoen 

mensen getest op COVID-19 in de GGD teststraten. 

Tussen 17 tot 23 augustus lag het aantal personen dat 

zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en 

op 140.432, een toename van bijna 38.000 geteste 

personen vergeleken met de week daarvoor. Van de 

mensen die zich afgelopen week hebben laten testen en 

van wie de testuitslag inmiddels bekend is, heeft 2,5% 

een positieve uitslag. In de week van 10 augustus was dit 

3,5%. In de meeste regio’s is het percentage positieve 

testen gedaald vergeleken met vorige week. Het 

percentage positief was het hoogst (4-5%) in de GGD 

regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en 

Haaglanden. 

In bijna alle leeftijdsgroepen is een lichte afname of 

stabilisatie te zien in het aantal meldingen per 100.000 

inwoners. 

 

Het reproductiegetal is 1. Dit betekent dat 100 mensen 

die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden 

tot 100 andere mensen die besmet worden. Het 

betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0,93 en 1,10. 

Het reproductiegetal is iets gedaald ten opzichte van 

vorige week, toen het reproductiegetal 1,19 was.  

Lees het volledige bericht op rivm.nl 

 

Uit de Tweede Kamer 

• De Tweede Kamer heeft de reacties gepubliceerd 

van de NOvA, het Openbaar Ministerie, GGD GHOR 

Nederland, de VNG-NGB, de Autoriteit 

Persoonsgegevens, het CRdvM en de KNMG inzake 

het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 

• Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft 

middels een e-mailprocedure de leden van de 

Tweede Kamercommissie VWS verzocht om de 

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 spoedig 

te behandelen. Het gewijzigde verzoek wordt met 

een meerderheid gesteund. Daarmee is de 

inbrengdatum voor het verslag van de Tijdelijke wet 

notificatieapplicatie covid-19 vastgesteld op 26 

augustus 2020 om 12.00 uur. Tevens wordt een door 

het ministerie van VWS te verzorgen technische 

briefing over de CoronaMelder georganiseerd op 31 

augustus om 14.00 uur. 

• Op 21 augustus 2020 heeft minister De Jonge (VWS) 

het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie 

covid-19 ingediend bij de Tweede Kamer. 

 

Kamervragen/antwoorden: 

• Schriftelijke vragen Ploumen (PvdA) over ergernis en 

chaos bij werving van mensen voor bron- en 

contactonderzoek 

• Schriftelijke vragen Hijink en Van Gerven (beiden SP) 

over het bericht ‘Ergernis en chaos bij werving GGD’ 

• Schriftelijke vragen Diertens (D66) over het bron- en 

contactonderzoek, de opschaling van de GGD en 

de rol van de minister van VWS 

• Beantwoording schriftelijke vragen Kuik, Van den 

Berg en Von Martels (allen CDA) over berichten dat 

mensen met overgewicht meer risico lopen bij 

corona 

• Schriftelijke vragen Kerstens (PvdA) over de 

dreigende uitval van zorgpersoneel door stress 

  

 coronavirus 
  

  Update 25 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, Corona Monitor, toegankelijker maken testproces, overzicht 

aangemaakte afspraken en monsterafnames, stand van zaken van de CoronaMelder app, 

nieuwsbrief LCDK,  en in de media. 
 

  

     

https://www.rivm.nl/nieuws/lichte-daling-aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32142&did=2020D32142
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32140&did=2020D32140
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32138&did=2020D32138
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32143&did=2020D32143
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32136&did=2020D32136
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32136&did=2020D32136
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32137&did=2020D32137
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D32139&did=2020D32139
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03468
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14921&dossier=35538
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z15006&did=2020D32332
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z15004&did=2020D32331
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14955&did=2020D32205
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D32115&did=2020D32115
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14908&did=2020D32100
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• Schriftelijke vragen Van Gerven (SP) over het bericht 

van weer dreigende tekorten aan 

beschermingsmiddelen 

• Beantwoording schriftelijke vragen Tielen en 

Regterschot (beiden VVD) over intensivecare-

verpleegkundigen (ic) naar aanleiding van het 

artikel in de Gelderlander van 18 juli 2020: ‘Ruim 10 

procent ic-verpleegkundigen Radboudumc 

Nijmegen vertrekt’ 

 

Overig: 

• Het ministerie van VWS meldt dat de gesprekken 

over het vijfde coronavaccin voor Europa met 

farmaceut Moderna zijn afgerond. Als de 

ontwikkeling van het betreffende vaccin goed 

verloopt en het vaccin wordt toegelaten tot de 

Europese markt, hebben de lidstaten van de 

Europese Unie de mogelijkheid om 80 miljoen 

vaccins van Moderna te kopen met een optie 

op nog eens 80 miljoen doses. 

• De NFU pleit voor een betere overdracht van 

patiëntgegevens bij de verplaatsing van COVID-

patiënten. 

• Erik Bruinsma is sinds 24 augustus 2020 

overgestapt naar de programmadirectie 

COVID-19 bij het ministerie van VWS.  

• Het ministerie van VWS en de GGD’ en roepen 

mensen op om zich alleen te laten testen bij 

klachten die kunnen duiden op het coronavirus. 

• Het ministerie van VWS meldt dat het kabinet de 

Wet publieke gezondheid aanpast voor het 

gebruik van de app Coronamelder. 

 

GGD GHOR Nederland corona monitor   

Sinds half april wordt wekelijks de zogenaamde ‘GGD 

GHOR corona monitor’ opgesteld en verspreid. De 

monitor heeft als doel verantwoording af te leggen aan 

VWS over de taken waar de GGD’en verantwoordelijk 

voor zijn in de bestrijding van het coronavirus. De monitor 

wordt onder verantwoordelijkheid van Margreet de 

Graaf opgesteld en verspreid richting VWS en richting de 

DPG’en. Daarmee dient de monitor niet alleen als 

verantwoordinginstrument, maar ook als logboek voor de 

GGD’en.  

 

De onderwerpen waarover wordt gerapporteerd zijn in 

de afgelopen maanden divers geweest en afhankelijk 

van de ontwikkeling van de pandemie en dus ook van 

de werkzaamheden van de GGD’en. In de afgelopen 

periode is er alleen gerapporteerd over het aantal test 

afspraken, het aantal testen dat is afgenomen en het 

aantal positieve testen. In de komende tijd zal er ook 

gerapporteerd gaan worden over doorlooptijden van 

zowel testen als bco. Mogelijk zullen er ook andere 

onderwerpen worden behandeld, naar gelang we hier 

geschikte informatie over kunnen ontsluiten.  

Gezien het feit dat de monitor een dynamische 

rapportage is, is het dus van belang om de wekelijkse 

conceptrapportage die altijd op vrijdag wordt verstuurd 

goed in de gaten te houden en daar waar nodig te 

corrigeren.  

 

Toegankelijker maken testproces  

Vanuit GGD GHOR Nederland zijn we samen met 

Ieder(in) - de koepelorganisatie van mensen met een 

lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of 

chronische ziekte - in gesprek over het toegankelijker 

maken van het testproces. Voor doven en 

slechthorenden betekent dit dat we samen met VWS 

onderzoeken hoe we zowel de inkomende als de 

uitgaande gesprekken vanuit het regionale en landelijke 

callcenter soepeler kunnen laten verlopen door het 

faciliteren van een ‘teletolk service’. Dit betreft ook de 

uitgaande gesprekken in verband met bron- en 

contactonderzoek.   

  

Daarnaast wordt gekeken naar het ontwikkelen van een 

(geplastificeerde) ‘communicatiekaart’ voor de 

testlocatie, waarin met eenvoudige taal en plaatjes het 

testproces wordt uitgelegd. In verband met de 

beschermende kleding van het personeel op de 

testlocaties kunnen slechthorenden slecht verstaan wat 

hen wordt uitgelegd en kunnen doven niet liplezen. Een 

dergelijke communicatiekaart kan ook helpen bij 

kinderen en mensen met een (licht verstandelijke 

beperking.  

  

Overzicht aangemaakte afspraken en monsterafnames 

10 t/m 24 augustus  

Afgelopen week (week 34) zagen we een sterke stijging 

van het aantal testaanvragen en testafnames. Als we 

naar de testaanvragen en testafnames van de 

afgelopen 2 weken kijken, zien we:   

• een duidelijk patroon van een piek in het aantal 

testaanvragen op maandag en een dal in het 

weekend; 

• een stijging van zo’n 40% van week 34 ten opzichte 

van week 33;   

• dat het aanmeldingen via de coronatest website 

gestaag toeneemt. Het lijkt er op dat de 

aanmeldingen via www.coronatest.nl niet alleen 

aanmeldingen via het callcenter vervangen, maar 

mogelijk ook tot nieuwe aanmeldingen leiden. We 

zullen dit effect nader analyseren.   

• dat ook vandaag er weer een stijging van het aantal 

testaanvragen is en we houden rekening met een 

verdere stijging deze week. We hopen dat de 

GGD’en snel afnamecapaciteit kunnen bijschakelen 

om aan de vraag te voldoen. De Landelijke 

Coördinatiestructuur Testketen is weer geactiveerd 

om de analysecapaciteit snel op te schalen.  

 

Stand van zaken van de CoronaMelder app 
De CoronaMelder app wordt sinds 17 augustus getest bij 

5 GGD’en: Drenthe, Twente, IJsselland, Noord- en Oost-

Gelderland en Gelderland-Zuid. Om de app te voorzien 

van een wettelijke grondslag, is VWS bezig met een 

nieuwe spoedwet die binnen twee weken wordt 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z14914&did=2020D32106
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D32082&did=2020D32082
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/24/gesprekken-over-vijfde-coronavaccin-voor-europa-afgerond
https://www.nfu.nl/actueel/betere-overdracht-bij-verplaatsing-covid-patienten
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2020/08/24/erik-bruinsma-naar-programmadirectie-covid-19-bij-vws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/24/vws-en-ggden-roepen-op-testen-graag-maar-alleen-bij-klachten
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/21/kabinet-past-wet-publieke-gezondheid-aan-voor-gebruik-app-coronamelder
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voorgelegd aan beide kamers van de Staten Generaal. 

Op 1 september wordt CoronaMelder behandeld in de 

Eerste Kamer en op 8 september in de Tweede Kamer. 

Nadat deze spoedwet is aangenomen zou de 

CoronaMelder app landelijk kunnen worden gelanceerd. 

  
Naast de 5 testregio’s worden de overige 20 regio’s en 

de callcenters gevraagd om zich voor te bereiden op 

implementatie van de CoronaMelder app in de eigen 

organisatie. Veel GGD’en hebben daar al eerste 

stappen toe gezet door BCO-medewerkers te vragen de 

e-learning te volgen en toegang tot het webportaal te 

realiseren. Bij vragen over de implementatie kunnen 

GGD’en contact opnemen met VWS (Projectleider Hugo 

van Haastert, hj.v.haastert@minvws.nl). 
  
Uitvoeringstoets 

Er wordt een Uitvoeringstoets uitgevoerd door 

adviesbureau Berenschot, om zicht te krijgen op de 

effecten van de CoronaMelder app. De Uitvoeringstoets 

wordt 31 augustus opgeleverd. 
 

Ter inspiratie 

Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van het LCDK met 

hierin onder andere: oproep tot (tijdelijk) vergroten 

testcapaciteit, toenemende druk bij GGD’en, 

aanbesteding investering in pooling verlengd, 

doorlooptijd aanzienlijk korter door coronatest.nl, twaalf 

leveranciers geselecteerd in aanbesteding machines en 

materialen, web-based lab-uitvraag in ontwikkeling, 

groot tekort Hologic Panther extractiekits. 

 

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: 

• Geen zorgen bij GGD's over groeiende vraag 

coronatesten  Omroep West 

• GGD schaalt op, meer mensen nodig voor bron- en 

contactonderzoek Omroep Zeeland 

• Ergernis en chaos bij werving GGD NRC 

• GGD: drukte bij corona-teststraten komt niet door 

‘draaideurtesters’ ND 

• 'Geen bewijs' voor mededeling GGD over corona-

herinfecties AT5 

• Jongeren laten zich opvallend vaak testen op 

corona Gelderlander 

 

 

 

 

mailto:hj.v.haastert@minvws.nl
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/a6012a27-1d81-49ed-b309-588e2d3f5fd9/Nieuwsbrief_LCDK_24_8.pdf
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4095382/Geen-zorgen-bij-GGD-s-over-groeiende-vraag-coronatesten
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121979/GGD-schaalt-op-meer-mensen-nodig-voor-bron-en-contactonderzoek
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/23/ergernis-en-chaos-bij-werving-ggd-a4009585
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/988876/ggd-drukte-bij-corona-teststraten-komt-niet-door-draaideurtesters
https://www.at5.nl/artikelen/203949/geen-bewijs-voor-mededeling-ggd-over-corona-herinfecties
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/jongeren-laten-zich-opvallend-vaak-testen-op-corona~a515ebd6/?referrer=https://www.google.com/

