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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
De afgelopen week waren er binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gemiddeld 646
Covid-19 meldingen per 100.000 inwoners, dit is een toename van 754% ten opzichte van de week
ervoor. Hiermee is de veiligheidsregio afgelopen week de regio met het grootste aantal nieuwe
besmettingen. Deze stijging van het aantal besmettingen heeft plaatsgevonden na de landelijke
versoepeling van de coronamaatregelen. De versoepeling heeft vooral bij jongeren en
jongvolwassenen geleid tot een explosieve stijging, die grotendeels te herleiden is naar feesten en
uitgaansgelegenheden.
Het aantal ziekenhuisopnames steeg licht ten opzichte van de week ervoor, naar 5,6 per 1 miljoen
inwoners en blijft vooralsnog op een laag niveau. Het aantal intensive care opnames daalde
afgelopen week en staat op het laagste aantal sinds het begin van de pandemie.
De veiligheidsregio is op het landelijke coronadashboard opgeschaald naar risiconiveau ‘Zeer
Ernstig’. De landelijk vastgestelde drempel voor dit risiconiveau is meer dan 250 Covid-19
meldingen per 100.000 inwoners of meer dan 27 Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames (inclusief
intensive care) per 1 miljoen inwoners per week.

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR13/positief-geteste-mensen


2. Stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren
Er wordt over de stand van zaken in onze veiligheidsregio gerapporteerd 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 wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van deze en enkele andere
relevante indicatoren.

Besmettingen
Onderstaande figuur geeft het aantal besmettingen per dag in onze veiligheidsregio sinds juni 2020
weer. De zwarte lijn geeft het gewogen gemiddelde weer over de laatste zeven dagen. Afgelopen
week heeft een toename van 754% van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio
plaatsgevonden t.o.v. de week ervoor.



Het aantal besmettingen nam toe in alle gemeenten in de veiligheidsregio en binnen alle
stadsdelen van Amsterdam.



In de leeftijdsgroepen tussen 13 en 40 jaar werd een forse toename in het aantal besmettingen
waargenomen, met de grootste toename onder de 19- tot 24-jarigen. Binnen deze leeftijdsgroep
bevindt zich ook het grootste aantal positieve meldingen. Het merendeel van de besmettingen kon
worden herleid naar uitgaansgelegenheden. Het aantal besmettingen onder 40- tot 60-jarigen is
ook toegenomen. Er wordt gemonitord in hoeverre de besmettingen onder de jongere
leeftijdsgroepen ook de oudere leeftijdsgroepen bereiken. Het aantal besmettingen onder
ouderen blijft tot nu toe zeer laag.

De Delta-variant is dominant geworden binnen de SARS-CoV-2 kiemsurveillance: deze nam in week
26 circa 57% van de besmettingen in onze veiligheidsregio voor haar rekening. De Alfa (voorheen
Britse) variant werd bij 43% van de besmettingen gevonden. De aanwezigheid en ontwikkeling van
overige en nieuwe coronavarianten wordt door middel van kiemsurveillance landelijk en in onze
regio i.s.m. het Amsterdam UMC gemonitord en blijft tot dusverre op een zeer laag niveau.

Testen en traceren
Het aantal testen is afgelopen week opgelopen tot 38.769. Dit is een toename van 143% ten
opzichte van de week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg fors naar 23%,
ten opzichte van 8,7% in de week ervoor. De teststraten beschikken over voldoende capaciteit. De
doorlooptijd van afspraak tot testafname en van testafname tot bericht over de uitslag is gestegen
maar blijft binnen de norm van twee keer 24 uur.

De GGD Amsterdam doet vanaf 1 juli een deel van het testen voor reizigers. In week 27 zijn er
gemiddeld 898 reizigerstesten per dag afgenomen (bij de RAI en het Anton de Komplein).

Ook het aantal testen in de fastlane is toegenomen. Er werden dagelijks gemiddeld 181 van de 500
beschikbare testen afgenomen (dit waren er 39 in de week ervoor).

Testbussen
In de testbus van de GGD Amsterdam kunnen buurtbewoners met lichte klachten zich zonder
afspraak en gratis laten testen op corona. De testbussen stonden voor de derde week in
Amsterdam-West (Van Oldenbarneveldtplein), Ouder-Amstel (Kerstraat/Achter het Kampje,
Ouderkerk) en in Uithoorn (Noordammerweg/P. van Amstelhof, de Kwakel) en voor de achtste
week in Amstelveen (Sportlaan).



Bron- en contactonderzoek (BCO)
In verband met de enorme toename van het aantal besmettingen is in week 27 het BCO alleen
mogelijk geweest in zeer afgeslankte vorm. Nog altijd worden de belangrijkste vragen beantwoord,
adviezen gegeven en ontvangen contacten een mail met instructies. Er wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de landelijke schil BCO. Daarbij wordt gewerkt aan verdere opschaling, om zo
snel mogelijk weer meer te kunnen doen.

Vaccinaties
In week 27 heeft de GGD Amsterdam 79.330 vaccins gezet. Zij zijn daarmee over de piek heen.
Inmiddels mag iedereen van 12 jaar of ouder een vaccinatieafspraak inplannen. Vanaf vrijdag 16
juli mogen mensen die een eerste prik AstraZeneca hebben gehad ook als tweede prik Pfizer
krijgen.

Digitaal Corona Certificaat
De gegevens van de GGD’s zijn direct gekoppeld aan het paspoort. Het gaat hierbij om de
toegediende vaccinaties, positieve en negatieve testresultaten. De app is 1 juli live gegaan. Zie
voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-
en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat.

Pilot groeps- en wijkgericht vaccineren in Zuidoost
De afgelopen weken heeft de pilot groeps-en wijkgericht vaccineren in Amsterdam-Zuidoost
gelopen. In navolging daarvan worden nu de hele zomer in zowel Amsterdam Zuidoost als in
Amsterdam Nieuw-West wijkgericht mobiele prikteams ingezet en vaccinatie-units geplaatst die
wat langer op eenzelfde plek in een wijk staan. Dit wordt gecombineerd met gerichte voorlichting
in samenwerking met de diverse doelgroepen en organisaties. Denk aan buurtmoeders, tempels,
buurthuizen, op de markt, etc. Met deze combinatie van voorlichten en vaccineren op locatie
wordt gestreefd naar een goede vaccinatiegraad in alle delen van de stad. Bij de voorlichting is
informatie beschikbaar in veel verschillende talen en ook voor laaggeletterden.

Inmiddels is een medisch spreekuur in drie verschillende talen (Engels, Turks, Marokkaans
Arabisch) gestart zodat mensen laagdrempelig hun vragen kunnen stellen. Iedereen kan zich, naast
op de vaccinatielocaties AFAS Live en RAI, sinds 5 juli ook op de Caland zonder afspraak laten
vaccineren. In de Amsterdamse stadsdelen zijn onder meer in samenwerking met kerken, tempels,
stichtingen en moskeeën voorlichtingsbijeenkomsten en talkshows georganiseerd, samen met
Amsterdammers met een migratieachtergrond en in aanwezigheid van een tolk.

Diverse doelgroepen
Daarnaast wordt ook ingezet op specifieke doelgroepen. Zo kunnen ongedocumenteerden zonder
afspraak terecht in de RAI, AFAS en Caland en worden mobiele teams ingezet om deze doelgroep
te bereiken. Gerichte communicatiemiddelen als WhatsApp filmpjes en flyers worden verspreid via
zowel de connecties van de GGD (huisartsen, Rode Kruis, etc.), stadsdelen, als het programma
ongedocumenteerden van de gemeente Amsterdam. Deze zijn beschikbaar in zeven verschillende
talen en geschikt voor laaggeletterden. Steeds meer ongedocumenteerden weten de GGD te
bereiken. Ook wordt samengewerkt met werkgeversorganisaties aan een plan om
arbeidsmigranten eind juli/begin augustus te vaccineren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat


Ziekenhuizen
In de afgelopen weken nam instroom en bezettingsgraad in de ziekenhuizen af. De sterke groei in
het aantal besmettingen heeft nog niet geleid tot een sterke stijging in de instroom van
ziekenhuizen. In de regio Amsterdam-Amstelland is het aantal intensive care bedden dat wordt
bezet door patiënten met Covid-klachten de afgelopen twee weken gelijk gebleven: het zijn er nu
zes. In de kliniek is het aantal Covid-patiënten in dezelfde periode toegenomen van drie naar
zeven.

Er wordt rekening gehouden met een toename van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen.
Met de huidige besmettingen en de vakantieperiode in aantocht, waarbij de beschikbare
ziekenhuiscapaciteit op de intensive care en kliniek afneemt, kan de reguliere zorg onder druk
komen te staan.

3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen
Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller
gestegen dan voorzien. Het kabinet heeft op 9 juli nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd,
met name voor uitgaansgelegenheden. In de gehele horeca dient de 1,5 meter afstand geborgd te
worden. Het systeem van ‘testen voor toegang’ is tot 14 augustus opgeschort. Een overzicht van
de aangekondigde maatregelen per 10 juli vindt u hier.

Communicatie en preventie
De basismaatregelen worden weer via socials en de mupi’s onder de aandacht gebracht via de ‘Ik
hou afstand van jou’-campagne.

Grootschalig vaccineren
In Amsterdam en op social media is de afgelopen weken een campagne over vaccineren te zien. De
campagne is breed verspreid in Amsterdam en heeft een grote zichtbaarheid. In de campagne
geven zowel bekende als onbekende Amsterdammers aan waarom ze zich laten vaccineren. Ook
de lokale ambassadeurs kunnen meedoen met de campagne. Zij krijgen een foto in dezelfde stijl
om te delen met hun achterban.

Voor jongeren zijn op de vaccinatielocaties nieuwe selfiewanden geplaatst en optredens
georganiseerd. De selfiewanden bieden gevaccineerden de mogelijkheid om foto’s te delen met
vrienden, zonder de privacy van andere bezoekers te schenden. Hiervoor wordt de hashtag
#ikhebdeprik zowel op de borden als de locatie gedeeld. Bezoekers maken veelvuldig gebruik van
de mogelijkheid foto’s te delen met vrienden. Vanaf aankomende week ontvangen bezoekers een
set pleisters, vormgegeven door Henk Schiffmacher, en in lijn met de vaccinatiecampagne van de
GGD Amsterdam.

AT5 heeft twee uitzendingen gewijd aan vragen over vaccinatie. Een uitzending was gericht op
jongeren, de andere op het makkelijk beantwoorden van veelgestelde vragen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer


Online informatie
Het aantal bezoekers op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus is significant gestegen.
De website is opnieuw ingericht vanwege de vele verschillende testen die nu beschikbaar zijn.
Daarnaast zijn extra berichten geplaatst om mensen wegwijs te maken in de velen nieuwe
(test)maatregelen. Vooral de pagina’s over testen en vakantie worden vaak bezocht.

Waarschuwingen en boetes openbare ruimte
Er wordt toezicht gehouden op de naleving van de noodwet. Tot en met 13 juli 2021 is er in de
veiligheidsregio door gemeentelijk toezicht en handhaving 5.198 keer gewaarschuwd en zijn er
1.756 boetes uitgeschreven vanwege overtreding van de noodverordening/noodwet. De politie
heeft in de regio 4.986 keer gewaarschuwd en 3.723 boetes uitgeschreven. Vanaf april/mei dit jaar
is het aantal boetes en waarschuwingen flink afgenomen in vergelijking met de eerste maanden
van 2021. Er zijn de laatste week (7 t/m 13 juli) zeven waarschuwingen en zeven boetes
bijgekomen (allen van handhaving).

Waarschuwingen en tijdelijke sluitingen ondernemingen
Naast toezicht in de openbare ruimte wordt ook toezicht gehouden op ondernemingen. Zo nodig
worden waarschuwingen afgegeven en worden ondernemingen tijdelijk gesloten. Sinds april 2020
zijn er tot en met maandag 12 juli 2021 aan ondernemingen 430 mondelinge en 398 schriftelijke
waarschuwingen afgegeven, 27 lasten onder bestuursdwang opgelegd, en 42 tijdelijke sluitingen.

Tot slot
De besmettelijke Deltavariant van het coronavirus grijpt om zich heen, en zorgt in onze
veiligheidsregio voor veel meer besmettingen dan we hadden voorzien. Er zijn weliswaar steeds
meer mensen gevaccineerd, maar ook nog heel veel mensen niet, waardoor de ziekenhuizen het
de komende dagen en weken mogelijk weer heel druk krijgen met nieuwe coronapatiënten.  Hoe
graag we het ook willen: deze pandemie is nog niet voorbij. Dus blijft voorzichtigheid geboden:
handen wassen, afstand houden, en waar dat niet kan een mondkapje dragen. Het is de enige
manier om ook deze nieuwe golf van besmettingen zo snel mogelijk achter ons te laten.

Met vriendelijke groet,

b.a.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Femke Halsema

http://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus

