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Bestuurlijke update corona 
 

Datum: 15 januari 2021 
 

Nieuwe informatie over: 

• Persconferentie 12 januari 

• Vaccinatie-aanpak GGDrU 
• Pilot ‘Grootschalig testen, traceren en isoleren’ gemeente Bunschoten  

• Grote testcapaciteit   

 

Persconferentie 12 januari 
Tijdens de persconferentie van 12 

januari jl. is een verlenging van de 

lockdown aangekondigd. Dit onder 

meer vanwege de grote zorgen over 

de impact van de Britse variant van 
het virus. De lockdown, die is ingesteld 

om het aantal coronabesmettingen 

terug te dringen, wordt met drie 

weken verlengd (tenminste tot en met 
9 februari 2021). Alleen voor de 

basisscholen wil het kabinet nog 

bekijken of de verlenging na 18 

januari korter kan duren dan drie weken. Dat hangt af van onderzoek naar de mogelijke 
gevolgen van de Britse variant van het coronavirus voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. 

De rijksoverheid publiceerde afgelopen dinsdag een overzicht met daarin de belangrijkste 

punten uit de persconferentie. Op 2 februari kijkt het kabinet opnieuw naar de maatregelen 

om te bepalen wat er nodig is na 9 februari.   

Vaccinatie-aanpak GGDrU  

Terwijl de lockdown is verlengd, gaat het vaccineren gestaag door. Het doel van de GGD 

regio Utrecht is het effectief organiseren en coördineren van de vaccinatiecampagne in de 

regio Utrecht conform de vaccinatiestrategie van het kabinet. Naar aanleiding van de 

kamerbrief van 12 januari jl. en zoals reeds gepresenteerd in het regionaal beleidsteam 
van 13 januari jl. hebben wij aanvullende informatie over de vaccinatie-aanpak van de 

GGD regio Utrecht. Een link naar de huidige vaccinatiestrategie sinds 12 januari vind u 

hier. 

 
Op dit moment zijn wij bezig met het vaccineren van zorgmedewerkers verpleeghuizen en 

kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning.  

We zijn op 8 januari jl. gestart met de groep ‘zorgmedewerkers verpleeghuizen en 

kleinschalige woonvormen’ in Expo Houten. Van 8 januari tot 11 januari hadden we 250 
vaccins per dag beschikbaar. Vanaf 11 januari zijn er 400 vaccins per dag beschikbaar. Op 

17 januari schalen we dit aantal op naar 680 vaccins per dag. We zijn 7 dagen per week 

geopend, van 8.00 tot 20.00. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Het vaccineren verloopt 

goed. Daarnaast zien we dat de vaccinatiebereidheid hoog is. Vanzelfsprekend gooit GGDrU 

geen vaccins weg. We volgen het advies op van de Gezondheidsraad. Met de overgebleven 
Pfizer vaccins vaccineren we onze eigen medewerkers die aanwezig zijn op de locatie in 

Houten. In de volgorde van oud naar jong. 

 

Na de groep ‘zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen’, zijn de 
zorgmedewerkers gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning aan de 

beurt. Naar verwachting worden zij vanaf de week van 8 februari gevaccineerd met het 

AstraZeneca-vaccin. De zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-12-januari-lockdown-tot-minimaal-9-februari
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/21/roadmap-vaccinatiestrategie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/13/kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins
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die eerder niet terecht konden, sluiten ook aan bij deze groep. De definitieve start is 

afhankelijk van de toelating en levering van het AstraZeneca-vaccin. 

 
We verwachten dat vaccineren van de volgende groep ‘thuiswonenden in de 

leeftijdscategorie 60-plus’ in februari start. Binnen de regio Utrecht wonen er 300.000 

inwoners die vallen binnen deze categorie. In afstemming met gemeenten willen we dit in 

eerste instantie doen vanuit 7 goedbereikbare centrale locaties met een capaciteit van 
100.000 vaccinaties. Op dit moment zijn we in overleg met verschillende gemeenten 

verspreid over de regio om goed voorbereid en met de juiste middelen deze fase tegemoet 

te treden. 

 
Het vaccineren op locatie geldt voor de 60-plussers die in staat zijn om zelfstandig naar 

een vaccinatielocatie binnen de regio te komen.  De niet-mobiele groep thuiswonende 60-

plussers zal via de huisarts worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin. De eerste 

stappen in de voorbereiding zijn reeds getroffen. De specificaties van het goedgekeurde 

vaccin (e.g. houdbaarheid, effectiviteit, hoeveelheden) bepalen mede welke doelgroepen 
wanneer gevaccineerd kunnen worden. We verwachten deze doelgroep binnen 2 maanden 

vanaf de definitieve start gevaccineerd te hebben.  

 

De laatste doelgroep bestaat uit alle ’18-60-jarigen’. We verwachten in april/mei te starten 
met het vaccineren van deze doelgroep. Binnen de regio Utrecht wonen er ruim 700.000 

inwoners die vallen binnen deze categorie. De vaccinatie van deze doelgroep wordt zowel 

door de GGDrU als door de verschillende huisartsen gedaan. In afstemming met 

gemeenten willen we in alle 26 gemeenten van de regio Utrecht vaccineren. We 
onderzoeken daarnaast of we met mobiele units / vaccineerbussen ook in de kernen van 

de gemeenten kunnen vaccineren. Dit is mede afhankelijk van het type vaccin wat we 

mogen toedienen en specificaties t.a.v. zaken als verpakking en koeling. Alle gemeenten 

zijn reeds gevraagd mee te denken over een vaccinatielocatie in hun gemeente voor deze 
doelgroep. De ambitie van de GGDrU is om iedereen binnen 4 maanden gevaccineerd te 

hebben. We streven naar zoveel mogelijk vaccinaties voor de start van de zomervakantie. 

Daarbij trekken we actief samen op met onze regionale partners zoals de huisartsen, 

instellingen en VVT-sector. 

 
Zoals hierboven beschreven gaan we als GGDrU van 1 centrale vaccinatielocatie naar 7 

locaties voor de doelgroep ‘thuiswonenden vanaf 60 jaar’. Vervolgens schalen we op naar 

26 locaties decentraal voor de doelgroep ‘18-60 jarigen’. Gedurende dit proces zorgen we 

dat de regionale vaccinatiestrategie niet ten koste gaat van Rijksvaccinatielocaties, 
verkiezingslocaties en testlocaties.  

 

Pilot ‘Grootschalig testen, traceren en isoleren’ gemeente Bunschoten  

Vanaf begin februari start de Gemeente 
Bunschoten in samenwerking met de GGD regio 

Utrecht met de pilot ‘Grootschalig testen, 

traceren en isoleren’. Inwoners van Bunschoten 

wordt gevraagd om zich laagdrempelig te laten 

testen, met of zonder coronagerelateerde 
klachten. Als ze positief testen op het virus, dan 

krijgen ze ondersteuning om de isolatieperiode 

goed vol te kunnen houden. Ook wordt er 

gekeken of degenen rondom de besmette 
personen  zich goed aan de quarantaine-

maatregelen weten te houden. 

 

Met deze pilot, die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, willen de 
gemeente Bunschoten en de GGD kijken hoe het grootschalig testen van inwoners 

uitgevoerd kan worden en hoe dit bijdraagt aan het zicht houden op het virus. Ook wordt 

onderzocht hoe ondersteuning van mensen om zich te houden aan quarantaine en isolatie 

adviezen helpt als het wordt toegepast in een lokale setting. Zo draagt de pilot bij aan het 

landelijke doel: het virus opsporen en bestrijden. 
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De bevindingen van deze pilot zullen gebruikt worden om  te kijken of deze methode ook 

in de rest van Nederland gebruikt kan worden, en met welke voorwaarden. 

De komende tijd zal er vanuit het Rijk onverminderd aandacht zijn voor het testen, de 
maatregelen en het vaccineren. Alleen met volledige inzet op alle drie deze pijlers kan de 

verspreiding van het virus beperkt worden, kunnen de huidige maatregelen snel 

versoepelen en kunnen zware maatregelen in de maanden daarna voorkomen worden.  

Grote testcapaciteit 

Op dit moment hebben we ruim voldoende 

testcapaciteit. De dagelijkse testcapaciteit in de regio 

Utrecht is ongeveer 7.000 testen per dag. Er kan op 

korte termijn opgeschaald worden naar 12.000-13.000 

testen per dag. Het aantal testen is afgelopen week 

gedaald van 3.000 naar 2.000 testen per dag. Waar 

passend willen we u vragen om in uw gemeentelijke 

communicatie richting inwoners de aandacht vestigen 

op de ruime testcapaciteit bij de GGD testlocaties. 

Iedereen met klachten, ook bij twijfel, vragen we met klem te komen om zich te laten 

testen. 

 

Herhaling: webinars raadsleden en wethouders   

Volgende week organiseren we weer webinars voor raadsleden en wethouders, om de 

laatste stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus te delen. De uitnodiging 

met aanmeldmogelijkheid is verstuurd. Er wordt 2 keer in januari en maart dezelfde 

webinar gegeven om raadsleden in de gelegenheid te stellen te kiezen tussen deze data. 

De data zijn:  

- 19 januari 2021  

- 21 januari 2021  

- 16 maart 2021  

- 18 maart 2021  

Tijdstip: 20:00-21:00 uur 

 
Met vriendelijke groet, 

Jaap Donker, Directeur Publieke Gezondheid a.i. GGDrU 

Peter Bos, Algemeen Directeur VRU 

https://kaswoerden.webinargeek.com/stand-van-zaken-coronabestrijding-en-vaccinatiebeleid-1

