
Beste leden van de colleges en gemeenteraden,

 

De burgemeesters en de wethouders volksgezondheid zijn vanuit de GGD geïnformeerd over 

de stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus binnen onze regio. We vinden het 

belangrijk om ook u mee te nemen in de actuele informatievoorziening.

 

Hoe is onze organisatie ingericht?

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 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 zowel voorbereiding op het optreden van meerdere besmettingen, de te nemen 

maatregelen en communicatie. 

 

GGD Drenthe voert de bestrijding in de regio uit op basis van de richtlijnen van het RIVM. 

Binnen de GGD is een crisisorganisatie opgestart met betrokken professionals die tenminste 

dagelijks de ontwikkelingen bespreekt. De crisiscoördinator GGD, het GHOR-team en de 

Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stemmen regelmatig met elkaar af.

 

De DPG is (vanuit de GHOR) tevens verantwoordelijk voor de monitoring, coördinatie en 

samenwerking met zorgpartners. Dit doet zij met de GGD en de GHOR. En met de zorgpartners 

zal begin van volgende week nadere afstemming zijn.

 

De GHOR maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Inmiddels is er een eerste 

afstemmingoverleg geweest in het kader van de voorbereiding in de crisisbeheersing. Zo 

zorgen we voor afstemming in de voorbereiding en worden de ontwikkelingen gedeeld en 

gevolgd. 

 

Bestrijding coronavirus in de regio Drenthe

De voorbereiding binnen GGD Drenthe is vooralsnog gericht op het snel herkennen van 

nieuwe patiënten, om vervolgens maatregelen te nemen om verdere verspreiding te 

voorkomen (o.a. contactonderzoek). Zorgverleners zijn (vanwege de A-status van het virus) 

verplicht om bij verdenking direct de GGD in te schakelen. De instructie hiervoor is actief met 

huisartsen, ziekenhuizen en meldkamer ambulancezorg gedeeld. Meldingen van inwoners 

worden scherp beoordeeld en zo nodig actief opgepakt. Daarnaast verzorgt de GGD 

publieksvoorlichting (die zorgvuldig wordt afgestemd met landelijke informatievoorziening) en 

beantwoordt vragen van inwoners en professionals.

 

Te verwachten ontwikkelingen

De GGD is voorbereid op het zo nodig dagelijks moeten testen op het coronavirus van 

meerdere mensen die voldoen aan de casusdefinitie en op de daaruit voortkomende 

werkzaamheden. De GGD bereidt zich voor om zo nodig meer capaciteit beschikbaar te 

krijgen. De kans is aanzienlijk dat we ook in onze regio te maken krijgen met besmettingen. 

Indien er sprake is van een dreigende situatie of daadwerkelijke besmetting van een persoon 



in onze regio worden zowel de voorzitter van de Veiligheidsregio als de burgemeester van de 

betrokken gemeente onverwijld geïnformeerd en betrokken bij de te nemen maatregelen.

 

Communicatie cruciaal

We zien dat er bij de GGD steeds meer vragen binnen komen van zowel burgers als 

zorgprofessionals. Om de maatschappelijke onrust te beperken is het van belang om een 

eenduidig beleid te hanteren en om de handelingsadviezen te blijven volgen die het RIVM 

afgeeft. De GGD heeft een callcenter ingericht om adequaat telefonische vragen te 

beantwoorden. We dragen in onze regio zorg voor eenduidige communicatielijnen.

Tot slot

De GGD en de GHOR bereiden zich verder voor op de regionale en lokale bestuurlijke 

vraagstukken waarbij we zorgdragen voor een goede regionale afstemming. Voor meer 

informatie verwijzen we u naar de website van GGD Drenthe en het RIVM.
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