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Geacht college,
Iedere drie weken informeer ik u over de voortgang van de aanpak van Covid-19 in onze
veiligheidsregio. In de voortgangsbrieven zal ik steeds:
1. een stand van zaken geven met betrekking tot de risico-inschaling van onze veiligheidsregio;
2. een stand van zaken geven van de verschillende relevante indicatoren;
3. een update geven over de uitvoering van de maatregelen.
1. Risico-inschaling van onze veiligheidsregio
Op dit moment zijn er binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gemiddeld 109 Covid-19
meldingen per 100.000 inwoners, wederom een flinke afname (21%) ten opzichte van de week
ervoor. Ook landelijk zagen we afgelopen week opnieuw een daling in aantal meldingen ten
opzichte van de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames in onze regio was in de afgelopen
week omgerekend 30,8 per 1 miljoen inwoners. De veiligheidsregio is daarmee op het landelijke
coronadashboard nog altijd ingeschaald als ‘Zeer ernstig’. De landelijk vastgestelde drempel voor
dit risiconiveau is meer dan 250 Covid-19 meldingen per 100.000 inwoners of meer dan 27 Covidgerelateerde ziekenhuisopnames (inclusief intensive care) per 1 miljoen inwoners per week.
Met de versoepeling van de restricties en het daarmee gepaard gaande toenemend aantal
contacten, blijft het van groot belang om de basismaatregelen in acht te nemen. Er is nog altijd een
reservoir van geïnfecteerde inwoners en een vooralsnog relatief lage vaccinatiegraad. Een
verminderde naleving van de (basis)maatregelen kan alsnog leiden tot een toename van het aantal
nieuwe gevallen.
2. Stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren
We rapporteren over de stand van zaken in onze veiligheidsregio op basis van:






het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op het medisch dashboard;
het functioneren van het testen en traceren en bron- en contactonderzoek;
de stand van zaken van het vaccinatieprogramma;
de druk op de zorginstellingen.

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de ontwikkeling van deze en enkele andere
relevante indicatoren.
Besmettingen
In onderstaande figuur ziet u het aantal besmettingen per dag in onze veiligheidsregio sinds juni
2020. De zwarte lijn geeft het gewogen gemiddelde weer over de laatste 7 dagen.

In Diemen bleef het aantal meldingen afgelopen week min of meer gelijk. In de overige gemeenten
binnen de Veiligheidsregio nam het aantal nieuwe besmettingen verder af.

Binnen Amsterdam nam het aantal nieuwe besmettingen in alle stadsdelen af.

De afname van het aantal meldingen is terug te zien in vrijwel alle leeftijdsgroepen, met
uitzondering van de leeftijd 0 tot 12 jaar en de groep 71 jaar en ouder, waar het aantal positieve
meldingen gelijk bleef of licht steeg. Het aantal meldingen in deze groepen was al zeer laag. Ook in
de groep 31 tot 50 jaar blijft het aantal meldingen ongeveer gelijk. De grootste daling in het aantal
positieve meldingen is te zien in de groep 13- tot 30-jarigen. Tenslotte zien we een stabiele afname
in het aantal meldingen in de groep 50 tot 70 jaar.

De Britse variant blijft dominant en neemt op dit moment 99% van het aantal besmettingen in
onze veiligheidsregio voor zijn rekening (meetmoment: week 20). De aanwezigheid en
ontwikkeling van nieuwe coronavarianten wordt gemonitord met de landelijke kiemsurveillance en
in onze regio ook door het Amsterdam UMC. De overige nieuwe coronavarianten spelen in onze
regio tot dusverre een beperkte rol.
Testen en traceren
Het aantal testen is de afgelopen week met 14% afgenomen ten opzichte van de week ervoor. In
week 21 zijn er gemiddeld 1.914 testen per dag afgenomen. Het percentage testen met een
positieve uitslag is verder gedaald naar 7,7%.
In de fastlane werden dagelijks gemiddeld 74 van de 500 beschikbare testen afgenomen. De
doorlooptijd van afspraak tot testafname en van testafname tot bericht over de uitslag blijft
binnen de norm van twee keer 24 uur.
Testbussen
In de testbus van de GGD Amsterdam kunnen buurtbewoners met lichte klachten zich zonder
afspraak en gratis laten testen op corona. De testbussen waren afgelopen week opnieuw aanwezig
in Amsterdam Nieuw-West (Nieuw Sloten), Uithoorn (Zijdelwaardplein), Ouder-Amstel
(Telstarweg) en Amstelveen (Sportlaan). Afgelopen maandag zijn de bussen verplaatst (m.u.v. de
bus in Amstelveen) naar Diemen (Ouddiemerlaan bij gemeentehuis), Aalsmeer (Dreef, zwembad
de Waterlelie) en Zuidoost (Annie Romeinplein).
Bron- en contactonderzoek (BCO)
Het BCO wordt bij iedereen volledig uitgevoerd door de GGD, inclusief de monitoring van indexen
en contacten tijdens hun periode van isolatie of quarantaine.
Vaccinaties
De GGD Amsterdam volgt bij het uitnodigen van doelgroepen het vaccinatiebeleid dat landelijk is
vastgesteld door het ministerie van VWS. Afgelopen week heeft de GGD Amsterdam in totaal
40.567 vaccins gezet. In week 21 zijn de geboortejaren 1969 tot en met 1978 uitgenodigd voor een

vaccinatieafspraak. Geboortejaren 1969 tot en met 1978 (behalve 1976) kunnen een afspraak
inplannen voor Pfizer of Moderna, voor geboortejaar 1976 is het Janssen vaccin beschikbaar
gesteld. Inmiddels zijn ook geboortejaren 1979-1982 uitgenodigd. Via deze link is een actueel
overzicht te vinden met wie er op dit moment in aanmerking komt voor vaccinatie.
Op 2 juni heeft de Gezondheidsraad het advies gegeven om voor jongeren alleen nog Moderna en
Pfizer in te zetten, vanwege de hogere effectiviteit en het risico op zeldzame bijwerkingen bij het
Janssen vaccin. Om deze reden wordt aan mensen uit de geboortejaren 1967-1968 en 1976 die al
waren uitgenodigd voor een vaccinatie met het Janssen vaccin de mogelijkheid geboden de
afspraak om te boeken naar een ander vaccin. Voor specifieke doelgroepen, zoals in de
maatschappelijke opvang, lopen de vaccinaties door met Janssen.
Vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad onder ouderen van 70 jaar en ouder is hoog, in alle stadsdelen en
regiogemeenten. Alleen bij de GGD werd al 82% van deze leeftijdsgroep gevaccineerd. Vaccinaties
van de niet-mobiele ouderen en bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
komen daar nog bij. Bij de nu volop lopende vaccinaties van inwoners tussen de 40 en 59 jaar blijft
het maken van vaccinatie afspraken achter in stadsdeel Zuidoost, en in mindere mate in stadsdeel
Nieuw-West.
Doelgroepen
Afgelopen week (week 20) werd gestart met het vaccineren van cliënten van de maatschappelijke
opvang, waarbij gestart is met de cliënten in de noodopvang. Twee mobiele prikteams streven
ernaar om in vier weken zoveel mogelijk van de circa 4.500 personen in deze doelgroep te
vaccineren met het Janssen vaccin.
Op 2 juni zijn bewoners jonger dan 60 jaar van het asielzoekerscentrum in Amsterdam
gevaccineerd.
Vaccinatielocatie Amstelland
Op 1 juni heeft het Regionaal Beleidsteam (RBT) besloten om naast de vier bestaande
vaccinatielocaties in onze regio (te weten RAI, Sportcentrum Caland, de NDSM Loods en AFAS Live)
een vijfde vaccinatielocatie te openen in de zuidflank van de veiligheidsregio.
Deze locatie komt aan de Bovenkerkerweg 6-8 te Amstelveen in het voormalig kantoorpand van
Mitsubishi. Deze zogeheten S-vaccinatielocatie heeft een capaciteit van maximaal 450 vaccinaties
per dag en is vooral goed te bereiken voor inwoners van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en
Ouder-Amstel. De planning is om op donderdag 1 juli 2021 open te gaan.
De totale vaccinatiecapaciteit in de regio is op dit moment 18.000 vaccinaties per dag. Helaas zijn
er niet voldoende vaccins beschikbaar om deze capaciteit volledig te benutten. Op dit moment zet
de GGD Amsterdam tussen de 6000 a 7000 vaccins per dag (week 20 en 21). Daarbij werkt de GGD
aan verdere opschaling om de verwachte toename in het aantal beschikbare vaccins aan te
kunnen. In week 22 zijn ruim 10.000 vaccinaties per dag voorzien.

Ziekenhuizen
We zagen afgelopen week voor de tweede week op rij een duidelijke afname in het aantal Covidpatiënten op zowel de intensive care (IC) als in de kliniek. In de regio Amsterdam-Amstelland is het
aantal IC-bedden dat wordt bezet door patiënten met Covid-klachten in twee weken gedaald van
48 naar 38. In de kliniek is dit aantal in dezelfde periode gedaald van 93 naar 45. Wat verder opvalt
is dat patiënten die nu zijn opgenomen in het ziekenhuis gemiddeld jonger zijn dan tijdens de
eerste en tweede golf.
De ziekenhuizen zijn inmiddels voorzichtig hun Covid-capaciteit aan het afschalen en sommige
ziekenhuizen sluiten de eerste Covid-units. Echter, de druk op de zorg is nog steeds groot. Ondanks
de daling van het aantal ziekenhuisopnames zien we dat de reguliere zorg nog steeds onder druk
staat. Dit komt mede door de langdurige druk op, en uitval van personeel.
3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen
Het kabinet heeft besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per
zaterdag 5 juni zijn de meeste publiek toegankelijke locaties in ons land open onder voorwaarden.
Een overzicht van de aangekondigde aanpassingen vindt u hier.
Communicatie en preventie
Voor het behalen van de maximale vaccinatiegraad kent de aanpak van GGD Amsterdam twee
lijnen: het grootschalig vaccineren en het fijnmazig voorlichten. Daarnaast besteed het corona
preventie team ook doorlopend aandacht aan de thema’s ‘testen’, ‘maatregelen’ en
‘fysieke/mentale gezondheid’.
Grootschalig vaccineren
GGD Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben een corona-editie van de Amsterdam Krant
uitgebracht. In deze krant wordt onder meer antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over
vaccineren, staan contactgegevens waar mensen terecht kunnen met een vraag over corona,
testen of vaccineren én is in verschillende interviews te lezen wat de motivatie van
Amsterdammers is om zich te laten vaccineren. Om alle Amsterdammers te bereiken wordt de
krant huis-aan-huis verspreid. Ook wordt de krant onder meer verspreid onder
huisartsenpraktijken, apotheken, ziekenhuizen, bij test- en vaccinatielocaties. De content en het
beeldmateriaal zijn gedeeld met de Amstelland- gemeenten, zodat zij het in hun communicatie
kunnen gebruiken.
Het totaal aantal bezoeken aan de GGD-website was afgelopen week 97.980, een stijging van ruim
10%. De pagina ‘Wie prikt GGD Amsterdam nu’, waarop we actueel communiceren wie er aan de
beurt is, heeft deze week 19.508 bezoekers getrokken, een stijging van 30%. Ook het aantal
bezoekers op de pagina met praktische informatie over vaccineren bij GGD Amsterdam steeg met
33% naar 13.795. Er is een nieuwe pagina gemaakt met meest gestelde vragen. Deze is in eerste
instantie bedoeld voor inwoners, maar kan ook dienen als hulp voor doktersassistenten,
voorlichters en andere professionals. Zij kunnen ook gebruik maken van materiaal uit de toolkit.
Via mailings attendeert de GGD diverse organisaties op deze toolkit (bijvoorbeeld mantelzorgers).
Een team medewerkers van de vaccinatiestraat is een week aanwezig geweest op de markten op
het Buikslotermeerplein en Plein 40-45. Na een korte training zijn ze, vanuit hun marktkraam en

met veel informatiemateriaal, in gesprek gegaan met bezoekers van de markt over vaccinatie.
Waarom laten mensen zich wel of niet vaccineren? En wat zou hen helpen om het wel te doen als
ze nog twijfelen? Het heeft veel interessante gesprekken opgeleverd. Het team gaat de komende
weken in allerlei stadsdelen op pad.
Fijnmazig voorlichten
Met de Amstelland-gemeenten en de stadsdelen van de gemeente Amsterdam worden moeilijk
bereikbare doelgroepen geïdentificeerd en waar mogelijk bijeenkomsten (samen met
sleutelpersonen) georganiseerd om in gesprek te gaan over vaccinatie. De GGD beschikt over een
voorlichterspool met getrainde en gemotiveerde artsen die bij deze bijeenkomsten worden
ingezet.
In Amsterdam Nieuw-West worden gesprekken gevoerd met vrouwengroepen over het belang van
vaccinaties. Ook in Amsterdam West worden deze gesprekken gestart. In Amsterdam Zuidoost was
er een online Talkshow voor en met bewoners met een Surinaamse achtergrond. Dit project was
een coproductie met Stadsdeel Zuidoost en Stichting Get Entertained. Kijkers volgden online een
panelgesprek tussen diverse buurtbewoners en professionals van de GGD en stelden tijdens de
uitzending vragen via de chat.
Op 27 mei organiseerde de GGD een Spaanstalige talkshow over coronavaccinaties voor
Amsterdammers met een Antilliaanse achtergrond. Kijkers volgden een panelgesprek tussen
buurtbewoners, GGD-projectleider vaccinaties, een arts en een afgevaardigde van het Consulaat
van de Dominicaanse Republiek. Naast online werd er op twee locaties een gezamenlijk
(coronaproof) kijkevent georganiseerd met een voor- en nagesprek. De terugkijklink is na afloop
gedeeld via sleutelfiguren/organisaties en is ook terug te vinden op de GGD-pagina waar
informatie in andere talen te vinden is.
Twee dagen waren er voorlichtingsgesprekken met de bewoners van het AZC (vaccinatie pilot).
Deze inspanning heeft geleid tot een vaccinatiegraad van 76%.
Testen
Communicatiemiddelen over testen zijn huis aan huis en via sleutelfiguren/WhatsApp verspreid,
ook in vertaling. Er zijn narrowcastafbeeldingen opgemaakt, deze worden getoond op een
informatiescherm bij verschillende huisartsen. Ook zijn voorlichtingspakketten naar huisartsen in
de stadsdelen gestuurd, zodat zij de informatie kunnen delen met hun patiënten. Deze huisartsen
bevinden zich in de buurt van de testlocatie.
Mentale gezondheid
In de maand mei en juni krijgen ruim 20 vertrouwenspersonen van elke studentenvereniging een
dagdeel training mentale gezondheid, signaleren, gesprekken aangaan. De succesvolle campagne
voor de jongerenhulplijn UpTalk wordt herhaald.
Basismaatregelen
Om de belangrijke basismaatregelen nogmaals onder de aandacht te brengen is vorige week de
thuisbesmettingen campagne over de basismaatregelen van start gegaan. De afbeeldingen hangen

in mupi’s en frames en worden ook via de stadsdeelnetwerken verspreid. In verband met het
mooie weer zijn in de Amsterdamse parken en op bekende drukke locaties cirkels geplaatst.
Waarschuwingen en boetes openbare ruimte
Op dit moment (vanaf maart 2020 tot en met 2 juni 2021) is er in de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland door gemeentelijk toezicht en handhaving 5.111 keer gewaarschuwd en zijn er 1.670
boetes uitgeschreven en de politie heeft in de regio 4.959 keer gewaarschuwd en 3.682 boetes
uitgeschreven vanwege overtreding van de coronamaatregelen. Er zijn de laatste week (27 mei t/m
2 juni) 52 waarschuwingen en 43 boetes bijgekomen.
Tot slot
Eindelijk is er reden om optimistisch te zijn. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd of hebben het
virus al gehad, dus zijn er steeds meer mensen beschermd. We hebben er erg lang op moeten
wachten, maar het ergste is echt achter de rug.
Toch zijn we er nog niet. Nog steeds worden mensen, nu vooral van middelbare leeftijd, ernstig of
langdurig ziek van het virus. Nog steeds hebben de ziekenhuizen het heel druk met corona, en
moeten mensen die andere zorg nodig hebben te lang op een behandeling wachten.
De laatste loodjes wegen het zwaarst, en we zullen ze echt nog even samen moeten dragen. Dus
moeten we ons blijven houden aan de basisregels voor afstand en hygiëne, ook als onze stad en
regio straks weer helemaal open zijn.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Femke Halsema

b.a.

