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Geachte Raad,
Graag wil ik u op de hoogte stellen over de maatregelen die landelijk, regionaal en lokaal worden
getroffen rond het coronavirus.
Verantwoordelijkheden
Het nieuwe coronavirus is aangemerkt als een infectieziekte A. Dit betekent dat de minister van
Volksgezondheid en het RIVM leidend zijn in de aanpak.
Voor een infectieziekte A is de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden bestuurlijk belast met
het nemen van maatregelen indien zich een patiënt aandient, op instructie van de minister.
Landelijk wordt er binnen het RIVM afgestemd op welke wijze regio’s zich voorbereiden en wat de
maatregelen zijn als er sprake is van (meerdere) besmettingen. De afstemming betreft ook de
communicatie.
De GGD Haaglanden voert de bestrijding in de regio uit op basis van richtlijnen van het RIVM. De
GGD is goed voorbereid. De bestrijding van dit nieuwe coronavirus is in wezen niet anders dan die
van andere infectieziekten. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit om verspreiding tegen te
gaan. Bij kleinere uitbraken is dit een beproefde methode gebleken.
Bij een groot aantal zieken kan de GGD verregaandere maatregelen adviseren. Als dat aan de orde
zou komen, is de minister het bevoegd gezag en zal de voorzitter veiligheidsregio de maatregelen
afkondigen.

Virus in Haaglanden geconstateerd
Binnen de GGD Haaglanden is een crisisorganisatie opgestart met betrokken professionals die
dagelijks de ontwikkelingen bespreken. De voorzitter veiligheidsregio en de betrokken
burgemeesters worden dagelijks over de voortgang geïnformeerd en geadviseerd over de te nemen
maatregelen.
Maatregelen die genomen worden bij een besmetting kunnen als volgt worden samengevat:

•

•
•

Patiënten die worden aangetroffen zijn in isolatie geplaatst. Als de ziekte mild verloopt kan
dit in de vorm van thuisisolatie. Bij ernstiger verloop zal de patiënt altijd worden
opgenomen in een van de ziekenhuizen in de regio. Er is altijd sprake van een passende en
sluitende oplossing.
De GGD voert bron- en contactonderzoek uit en monitort de contacten van een patiënt
minimaal 14 dagen. Deze contacten krijgen een uitgebreide instructie die is samen te
vatten als ‘geen quarantaine, wel goede afspraken over monitoring en melding’.
Voor de inwoners van de regio blijft het algemene handelingsperspectief gelden:
Handen wassen met water en zeep; niezen en hoesten in de elleboog; afwenden als een
ander hoest of niest en gebruik van papieren zakdoekjes.

Communicatie cruciaal
Bij de GGD komen steeds meer vragen binnen van zowel burgers als zorgprofessionals. Om de
maatschappelijke onrust te beperkten is het van belang om een eenduidig beleid te hanteren en
om de handelingsperspectieven te blijven volgen die het RIVM afgeeft. De GGD zet zich hiervoor
maximaal in.
De situatie rondom het coronavirus kan snel veranderen. Inwoners van Wassenaar kunnen voor
actuele informatie terecht op de sites van het RIVM.nl (www.rivm.nl) en de Rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl). Beide verwijzingen staan ook op de website van de gemeente Wassenaar.

Lokale voorbereiding
Er is een interne werkgroep gevormd die continue informatie over het coronavirus vanuit het
landelijke en de regio‘s met elkaar deelt en kijkt wat wij vanuit de gemeenten (richting inwoners)
en vanuit de WODV (richting medewerkers) kunnen betekenen.
Daarnaast is er volop aandacht voor continuïteitsaspecten voor het geval de eigen organisatie op
enige manier te maken krijgt met de effecten van het coronavirus.
Samen met de wethouder Volksgezondheid volg ik de ontwikkelen nauwgezet en zal u bij eventuele
nieuwe ontwikkelingen hierover actief informeren.

Met vriendelijke groet,

drs. L.A. de Lange,
Burgemeester
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