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Beste leden van het algemeen bestuur, raadsleden en leden van het AOV, 

 

Zo vlak voor het einde van het jaar wil ik u graag informeren over een aantal ontwikkelingen 

vanuit de GGD West-Brabant en de GHOR. 

 

Reguliere processen blijven draaien 

De nieuwe lockdown die 15 december is ingegaan is op dit moment geen reden om de 

reguliere dienstverlening weer af te schalen, zoals we helaas wel tijdens de eerste lockdown 

moesten doen. Zorgverleners die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid en de Jeugdwet 

vormen een uitzondering in de contactberoepen en mogen hun werkzaamheden voorzetten 

met inachtneming van de huidige RIVM richtlijnen.  

 

Dit betekent o.a. dat de jeugdgezondheidszorg gewoon doorgang vindt. We blijven dichtbij : 

de consultatiebureaus zijn open, zodat vaccinaties en noodzakelijke onderzoeken doorgang 

kunnen vinden. Waar mogelijk  leveren we zorg op afstand. Zeker in deze periode   blijven 

we actief contact met kwetsbare kinderen zoeken. Onze digitale kanalen voorzien in 

informatie en contactmogelijkheden (apps en chat) voor jongeren en ouders.  

 

De kinderopvang is gesloten voor vijf weken en alleen toegankelijk voor ouders met een 

cruciaal beroep. Dit betekent dat wij het toezicht op de kinderopvang op een andere manier 

invullen.  
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Aan de hand van vinger-aan-de-pols-gesprekken, houden we contact met de 

houders van de instellingen en houden we zicht op de kwaliteit van de opvang. We maken 

hierbij gebruik van de lessen die we leerden tijdens de eerste golf van besmettingen. 

We blijven bereikbaar voor scholen wanneer zij zorgen hebben over kinderen en hun ouders. 

Onze jeugdverpleegkundigen gebruiken de contacten, die de afgelopen maanden zijn 

versterkt, om vragen op gebied van corona en welbevinden te beantwoorden.  

 

GGD-en gaan zorgmedewerkers vaccineren 

De overheid heeft besloten dat zorgmedewerkers die in de verpleeghuizen werken als eerste 

aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. Deze keuze is mede bepaald door de 

eigenschappen van het eerste vaccin van BionTech/Pfizer, dat naar verwachting zeer 

binnenkort beschikbaar zal komen. Vanwege de bewaartemperaturen en de 

verpakkingshoeveelheid van het vaccin en de logistieke operatie die ermee gepaard gaat, is 

besloten om de vaccinaties op 30 grootschalige locaties in Nederland toe te dienen. GGD 

West-Brabant is gevraagd om één locatie hiervoor in te richten. Ook hebben de werkgevers 

in de zorg de GGD-en gevraagd om te ondersteunen bij het registreren en toedienen van het 

vaccin. De GGD-en hebben toegezegd te kunnen voldoen aan de vragen en inmiddels zijn we 

in West-Brabant gestart met de voorbereidingen van deze massavaccinatie van 

zorgmedewerkers in onze regio.  

 

In West-Brabant gaat het in de eerste ronde om 20.000 tot 25.000 zorgmedewerkers. 

Iedere medewerker heeft twee inentingen nodig van het vaccin. Deze groep wordt binnen 

zes weken gevaccineerd. Na de goedkeuring van het BionTech/Pfizer vaccin , starten we met 

vaccineren per 18 januari 2021 . De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang., Inschatting 

is dat eind februari de eerste vaccinatieronde afgerond is. Het toedienen van de vaccinaties 

gebeurt op  locatie Amphia Langendijk in Breda. De werving van personeel, zo’n 150 mensen 

voor onze regio, is inmiddels ook opgestart. We streven ernaar om zoveel mogelijke 

externen hiervoor in te zetten. De GGD, GHOR, Amphia ziekenhuis, Rode Kruis en 

uitzendorganisaties werken hierin intensief samen.  

 

Een niet onbelangrijk onderdeel is zorgvuldige voorlichting. Landelijk is het Ministerie van 

VWS en het RIVM bezig met het uitrollen van een voorlichtingscampagne. Op de website van 

de Rijksoverheid is al veel informatie over de vaccinatiecampagne te vinden. Deze informatie 

wordt verder aangevuld. Ook via diverse andere media worden burgers de komende tijd 

uitgebreid voorgelicht en wordt desinformatie ontkracht.  
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Zorgmedewerkers krijgen via de eigen zorginstelling en arbodienst alle benodigde informatie 

over het vaccin en over het belang van vaccineren tegen covid-19. Ook zorgen zij ervoor dat 

hun medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om gevaccineerd te worden.  

Corona testlocaties 

Op dit moment hebben we in onze regio 4 testlocaties, te weten in Breda, Roosendaal, 

Etten-Leur en Raamsdonksveer. Om te kunnen voldoen aan de toenemende  testvraag en de 

landelijke opschalingsopdracht eind  januari een 5e testlocatie geopend in Bergen op Zoom. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op deze testlocatie kunnen straks ongeveer 

3000 testen per dag afgenomen worden.   

Sinds 1 december test de GGD ook mensen zonder klachten. Het gaat om mensen die 

huisgenoot zijn of die in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het 

coronavirus. Vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact kunnen zij zich laten testen. 

Bij een negatieve testuitslag kunnen zij eerder uit quarantaine. 

 

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

Op 4 december 2020 heeft de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s haar eindrapport 

“Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar toekomstbestendige crisisbeheersing en 

brandweerzorg” aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De evaluatie was al 

gaande voordat corona uitbrak, maar de rapportage en de aanbevelingen lijken erg gekleurd 

door de COVID-19 pandemie, terwijl de evaluaties van deze crisis nog moeten plaatsvinden. 

De commissie heeft vergaande conclusies getrokken ten aanzien van de GHOR. Door GGD 

GHOR NL is een reactie gegeven op de evaluatie, waar wij als GGD West-Brabant volledig 

achter staan. De komende tijd wordt de evaluatie op de diverse bestuurlijke overleggen 

geagendeerd. 

 

Evaluatie VRMWB eerste fase COVID 

De veiligheidsregio Midden-West Brabant heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar 

het functioneren van de crisisorganisatie van Midden- en West-Brabant tijdens de periode 

februari  tot en met juli 2020. Ook de GGD West-Brabant was onderdeel van deze 

crisisorganisatie. We zullen de resultaten en aandachtspunten vanuit deze evaluatie nader 

beschouwen en onze dienstverlening op basis hiervan aanscherpen.  

 

 

 

 

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/12/reactie-GGD-GHOR-Nederland-Evaluatierapport-Wvr-def.pdf
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Openstelling feestdagen 

De feestdagen staan bijna voor de deur. Onze GGD is op deze dagen ook open en 

beschikbaar voor zowel het testen als bron- en contactonderzoek.  Meer informatie hierover 

vindt u op onze website. 

 

Tot slot 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u en allen die u lief zijn, ondanks de 

afgekondigde maatregelen, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 te wensen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemieke van der Zijden 

directeur publieke gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronatest

