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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen is enige tijd geleden het coronavirus uitgebroken in China. 

Hoewel de meeste patiënten zich in China bevinden, zijn ook in zestien landen buiten China mensen 

besmet met dit virus. De meeste patiënten hebben in de regio Wuhan gereisd, voordat zij uit China 

vertrokken. In Nederland zijn vooralsnog geen besmettingen gemeld.  

 

KERNBOODSCHAP 

Gezien de onrust rondom dit onderwerp willen wij u informeren over hoe de GGD zich voorbereidt op 

een eventuele melding van patiënten in regio Rotterdam Rijnmond. De GGD heeft een ‘outbreak 

management team’ (OMT) geformeerd om samen met partners voorbereidingen te treffen met 

betrekking tot het coronavirus.  

 

TOELICHTING 

Voor meer informatie over het virus en de werkzaamheden van de GGD wil ik u verwijzen naar bijlage 

1: Memo GGD Coronavirus.  

 

CONSEQUENTIES 

De GGD informeert de gemeente Albrandswaard over de stand van zaken omtrent het coronavirus. 

Deze informatie is voor ons leidend. Mochten er belangrijke ontwikkelingen worden gemeld, dan zullen 

wij u verder informeren.  
 

VERVOLG 

Gezien het dynamische karakter van deze uitbraak verandert het aantal patiënten snel. Voor actuele 

cijfers kunt u terecht op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond 

 

 

 

 



BIJLAGEN 

1. Memo GGD Coronavirus 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 



 

 

 

Memo 

 
GGD Rotterdam-Rijnmond 

Afdeling PG, team infectieziekten 

 

Bezoekadres: 

Schiedamsedijk 95, Rotterdam 

Postadres: Postbus 70032 

3000 LP Rotterdam 

Internet: www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

 

Van: E.B. Fanoy 

Telefoon: 010-433 98 97 

E-mail: eb.fanoy@Rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk: 20MO00342 

 

Aan : Burgemeesters en wethouders 

Volksgezondheid van regio  

Rotterdam-Rijnmond 

   

Kopie aan : Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

CJG Rotterdam-Rijnmond 

CJG Capelle aan den IJssel 

Saskia Baas (directeur Publieke 

Gezondheid) 

Jan Groot (afdelingshoofd Publieke 

Gezondheid) 

Aat Kortleven (teammanager 

Infectieziektebestrijding) 

   

Datum : 29 januari 2020 

   

Betreft : Uitbraak van nieuw coronavrius in China 

(2019-nCoV), editie 2 

 

 

Namens de directeur Publieke Gezondheid informeren we u over de uitbraak van het nieuwe 

coronavirus (2019-nCoV) in China en de werkzaamheden die de GGD momenteel uitvoert om 

zo goed mogelijk voorbereid te zijn. 

 

Inleiding  

Het karakter van deze uitbraak is in deze fase uiterst dynamisch, wat resulteert in snel 

veranderende aantallen patiënten en een diversiteit aan berichten in de verschillende media. 

De GGD houdt daarom een groot aantal informatiekanalen nauwlettend bij en rapporteert de 

informatie die door betrouwbare bronnen wordt gevalideerd. Uiteraard houden wij u in de 

komende periode op de hoogte van alle noemenswaardige ontwikkelingen binnen deze 

uitbraak. 

 

Huidige situatie  

De Chinese gezondheidsautoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geven aan 

dat er tot en met 29 januari 2020 (11.00 uur) 6.072 bevestigde patiënten zijn gemeld in met 

name China, hiervan zijn in totaal 132 personen overleden. Symptomen bij deze ziekte zijn 

longklachten, kortademigheid en koorts. 

 

Er zijn 78 patiënten gemeld in 16 verschillende landen buiten China, waaronder 4 in Frankrijk 

en 4 in Duitsland. De meeste van deze patiënten hebben in de regio Wuhan gereisd, voordat 

zij uit China vertrokken. Tot nu toe zien we in landen buiten China geen verdere verspreiding 

van het virus. 
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De GGD heeft deze week tientallen telefonische vragen ontvangen van huisartsen en reizigers 

van en naar China. We houden er rekening mee dat er ook in de regio Rotterdam-Rijnmond 

een patiënt wordt gemeld.  

 

Meldingsplicht in categorie A 

Minister Bruins heeft op 27 januari besloten het advies van het Centrum voor 

Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM over te nemen en een infectie met het 2019-nCoV 

meldingsplichtig te maken in categorie A1. Dit betekent dat een patiënt met een verdenking 

van de ziekte al gemeld moet worden door hoofdbehandelaar en hoofd van een laboratorium 

aan de GGD. De meldingsplicht is noodzakelijk om tijdig en passende maatregelen te kunnen 

nemen voor patiënten en hun contacten om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

Door de toekenning van de A-status wordt de voorzitter van de veiligheidsregio (Burgemeester 

Aboutaleb) verantwoordelijk voor de voorbereidingen en de bestrijding van de uitbraak van 

deze infectieziekte (WPG art 6.4)2 in opdracht van de minister van Medische Zorg en Sport. Dit 

betekent dat de voorzitter bevoegd is om maatregelen op te leggen binnen zijn regio die nodig 

zijn voor de bestrijding van deze uitbraak.  

 

Werkzaamheden GGD 

Vorige week is er binnen de GGD een ‘outbreak management team’ (OMT) geformeerd. Dit 

team monitort de actualiteiten, informeert het netwerk actief en treft alvast voorbereidingen 

met betrekking tot dit virus (2019-nCoV) in samenwerking met de partners in de regio, 

waaronder de Veiligheidsregio, ziekenhuizen, de ambulancedienst en partners in de haven. 

De huisartsen in de regio zijn door de GGD geïnformeerd over het ziektebeeld en stappen die 

ze moeten nemen bij een reële verdenking. Deze informatie wordt geactualiseerd indien nodig. 

 

Wanneer is een patiënt verdacht op corona? 

Volgens de casusdefinitie opgesteld door het RIVM op 28 januari is een patiënt met de 

volgende symptomen verdacht van een corona-infectie: 

• Koorts (ten minste 38 graden Celsius) én twee of meer van de volgende respiratoire 

verschijnselen: 

hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, tekenen van een longinfiltraat  

EN 

• die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan of een nieuw gebied waar 

actuele overdracht plaatsvindt 

OF 

• die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie 

met 2019-nCoV.  

 

Bij een verdenking overlegt de GGD eerst met het RIVM om noodzaak van diagnostiek en 

maatregelen af te stemmen.  

De GGD informeert bij een door het laboratorium bevestigd geval de voorzitter van de 

veiligheidsregio èn de burgermeester van de woonplaats van de patiënt over de genomen 

maatregelen voor de patiënt en zijn omgeving. 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/27/vervolgbrief-nieuw-   

  coronavirus 
2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2014-03-07 
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Terugkeer van Nederlanders uit Wuhan 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om een aantal 

Nederlanders uit de stad Wuhan in de provincie Hubei naar Nederland te halen vanwege de 

uitbraak van het coronavirus. De GGD volgt hierbij het beleid van het ministerie en het RIVM.  

 

Chinees Nieuwjaar  

Vanaf 28 januari tot en met 1 februari is er in Rotterdam een evenement in het kader van de 

viering van Chinees nieuwjaar. De GGD en Veiligheidsregio hebben goed contact met de 

organisatie. De GGD en de Veiligheidsregio zien onder deze omstandigheden geen reden om 

het festival in zijn huidige vorm aan te passen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie is te lezen op de GGD-website: 

(www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/coronavirus) en RIVM-website 

(www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China). 

 

Dit memo is enkel ter informatie. Van de gemeente wordt geen actie verwacht. Mocht u vragen 

hebben naar aanleiding van dit memo, dan kunt u contact opnemen met het team 

Infectieziekten via 010-433 98 97. Indien er aanleiding voor is, zullen wij u weer informeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ruseler                                  E.B. Fanoy                                      

Teamleider Infectieziekten    Arts Infectieziektebestrijding 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China
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