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70 26 jon

Ti ivm coronavirus: net
upciate gekregen van VWS:
stand zelfde als vrijdag:
vooralsnog geen
maatregelen nodig in NL.
Wordt goed in de gaten
gehouden. Morgen overleg
tussen vws en BZ of de 12
NL die in Wuhan zitten terug
gehaald moeten worden.

C

na 27jon. ]12

Ti: stand coronavirus:
vanavond stuurt vws een
brief aan de TK over advies
OMT (wetenschappers) en
reizigers. Advies OMT
1) Virus rneldplichtig maken

0
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Ti: stand coronavirus:
vanavond stuurt vws een
brief aan de TK over advies
OMT (wetenschappers) en
reizigers. Advies OMT
1) Virus meldplichtig maken
(cat. A) d.w.z bij verdenking
vd ziekte melden aan de
ggd; 2) geen entry
screening op luchthavens
(niet effectief) en geen
mondkapjes uitdelen (geen
meerwaarde; gewone
hygiëne maatregelen
voldoen); 3) snel
diagnostiseren (mensen met
klachten die uit de regio
komen) en bij opname
isoleren. Verder actieve
communicatie via rivm (naar
media en burgers).

BZ probeert NL terug te

0
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B7 probeert NL terug te
halen (zijn er nu 20), îom
vws (want ze moeten wel in
quarantaine). Reisadvies
wordt actueel gemonitord
en aangepast als nodig.

volgt.
NCTV is goed aangehaakt
door vws. zal
morgen in RVI eea
toelichten, Opschalen naar
iccb volgens nctv nog niet
nodig. Nctv biedt wel
ondersteuning
volgt)

c1 28 )Fn. ii
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Ti: uit bestuurlijk
afstemmingsoverleg (BAO)
coronavisrus: Iedereen is
gereed: van huisartsen tot
ziekenhuis en ggd-en en
veiligheidsregio’s.
OMT advies wordt omarmd
+ aangevuld met
inventarisatie
beschikbaarheid medische
hulpmiddelen
tbvzorgverleners.
Het advies ziet op een
situatie met enkele
patiënten (1-3) in NL. Als
het er meer worden volgt
nieuw OMT advies, maar
daar worden al scenarios
op voorbereid.
Virus verloopt volgens rivm
als stevig griepvirus: aantal
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Virus veoopt volgens rivni
als stevig griepvirus: aantal
zieken zal dus naar
verwachting wel snel
toenemen.
Vws staat in nauw contact
met nctv zodat evt
opschalen snel kan als dat
nodig blijkt. Goede
communicatie heeft alle
aandacht (ri media, maar
ook algemene
publieksinformatie,
informatie voor huisartsen
maar ook richting Schiphol
en ri reizigers).
Vandaag gaat er nog een
brief naar TK. Traject met
BZ en Vws om te kijken naar
mogelijkheden voor mensen
die terugwillen uit Wuhan
loopt nog.
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Ti stand v zkn NL die wiHen
terugkeren uit Wuhan: van
de 20 willen er 17 terug.
BZ onderzoekt 2 scenario’s:
1 .met hulp van Frankrijk: FR
regelt vervoer naar FR,
eisen wel 2 wkn.
quarantaine (in NL).
Voorkeursscenario BZ. Over
deze route komt vanavond!
morgenochtend ws
uitsluitsel.
2. Alternatief scenario: zelf
een defensievliegtuig
sturen. Ook deze route
wordt verkend.

Het is aan Mln BZ om over
te gaan tot evacuatie:
evacuatie en quarantaine
(zolang mensen niet ziek
zijn) hebben geen medische

rd7t/ ir’ It irrt
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Het is aan Mln BZ om over
te gaan tot evacuatie:
evacuatie en quarantaine
(zolang mensen niet ziek
zijn) hebben geen medische
noodzaak. Evacuatie vindt
plaats ivm onleefbare
situatie in gebied en
“maatschappelijke
druk” (andere landen doen
het)
ftt gebruikelijke en itt eerder
gemeld: de kosten zullen
voor rekening Rijksoverheid
komen: (mensen worden
niet om eigen bijdrage
gevraagd).

Cc

Ti. Vws heeft net brief naar

0
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Ti. Vws heeft net brief naar
TK gestuurd met advies van
het BAO. Aanvullend op
eerdere terugkoppeling
noemt vws:
1) dat vws in nauw overleg is
met Caribisch NL over de
maatregelen daar.
2) dat personeelsleden
buiten de zorg (bv op
luchthavens) mogelijk wel
mondkapjes kunnen dragen,
vanuit de arbowet
(verantwoordelijkheid wg;).
De passage klopt
inhoudelijk, maar kan
vragen oproepen, omdat het
OMT advies over
mond kapjes (geen
meerwaarde tov reguliere
maatregelen)
onderschreven wordt door

0
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onderschreven wordt door
het BAO. Verschil is
inhoudelijk uit!egbaar, maar
als het daadwerkelijk
gebeurt, kan het raar beeld
opleveren.
Is nu nog niet aan de orde,
maar wordt ivm
communicatie/beeldvorming
in de gaten gehouden (l&w
is betrokken; in het OMT zit
een arts vd KLM+ rivm heeft
aangeboden Schiphol te
informeren).

Cc.

‘..o 29 jr u.H

Ti update corona: who gaat
(eindelijk) medisch
onderzoek doen in China
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2) vr. 1;

Ti: Nog geen witte rook tav
terugkeerders van Wuhan
naar NL. Er vindt nog
overleg plaats (in Europees
verband). volgt dit. Hij
laat iets horen als er
helderheid/nieuws is.
Cc

30 Jan.

Ti v BZ (nog vertrouwelijk):
er lijkt voortgang tav
evaluatie, maar nog geen
formeel akkoord met FR en
China: ingezette lijn:
aansluiten bij FR missie. NL
aan boord van Frans
vliegtuig op
zaterdagochtend (China
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aansluiten bij FR missie. NL
aan boord van Frans
vliegtuig op
zaterdagochtend (China-
tijd); transport naar Parijs;
van daaruit door naar NL
(over de weg); dan met NL
waarborgen monitoren. Dit
wordt nu voorbereid. Gaat
om tussen de 18 en 26 pers.
(18 NL + 2 partners+ 6
Chinese fam.leden).
kosten vlucht en opgelegde
qua ra nta in erna at regelen
voor EU ÷overheid;
voortgezet verblijf en
terugkeer China is ‘rekening
man’;
Formeel besluit tot
overgang evacuatie ligt voor
bij min BZ + wachten op
akkoord FR + China
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Reisadvies:op dit moment
onverkort oranje voor Hubei,
geel voor Chïna; Verder blij
met eigen initiatieven van de
sector (schrappen
vluchten). Morgen weging
BZ of niet China-breed tot
vervoigstap moeten komen
met reisadvies.

Verder: WK indoor atletiek is
afgeblazen vanwege
coronavirus (was gepland in
maart in China). Verschuift
een jaar.

Cc

:30 j;i

Ii: corona: weinig nieuws
tr cfr1 ;i 7tcn
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Ti: corona: weinig nieuws
tov gister: std v zkn
evacuatie uit Wuhan: nog
geen groen licht van China
en FR. Gesprekken lopen
nog.
Medisch: ook nog geen
nieuwe inzichten. WHO
komt later met update.

Cc

Ch.) 30 ti.

Ti: Who komt vanavond
(rond 19 u) met een
persconferentie over het
virus. Inhoud nog onbekend.
Min MZ stuurt daarna een
stand v zkn brief naar TK.
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Ti: Who komt vanavond
(rond 19 u) met een
persconferentie over het
virus. Inhoud nog onbekend.
Min MZ stuurt daarna een
stand v zkn brief naar TK.
Liefst vanavond, maar hangt
af van WHO advies.
Woordvoeringslijn en q&a
gaat vws afstemmen met
RVD.
Vws heeft technische
briefing TK in voorbereiding
op 4-2
Tav evacuatie: min BZ
formeel akkoord met
faciliteren vertrek NL uit
Hubei; nog geen Witte rook
uit na + FR
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dc 30 jm. 2’ .02

Ti: de who heeft coronavirus
uitgeroepen tot een
internationale noodsituatie.
Dit heeft vooralsnog geen
gevolgen voor (getroffen/te
treffen) maatregelen in NL.
Wel voor internationale
coördinatie bv tav
hulpmiddelen.

Cc

vr 31 j.Jn. .J):U2,

Ti: min BZ en min MZ praten
MR bij O St V zkn
Coronavirus: medisch en
evacuatie. Voor zover wij
weten nog geen Witte rook
mbt evacuatie.
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31 j;Eirl

Ti: min BZ en min MZ praten
MR bFj O St V zkrî
Coronavirus: medisch en
evacuatie. Voor zover wij
weten nog geen witte rook
mbt evacuatie.
De communicatie van VWS
en BZ wordt op elkaar
aangesloten via NCC/NCK.
Begin vd middag weer
overleg.

Cc

Ti. Krijg net bericht dat VWS
voor 10 u brief naar TK
stuurt nav advies Who.
Bruno zal in MR ook kort
overzicht st V zkn uitdelen
÷toelichten.
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Cc

Ti. Krijg net bericht dat VWS
voor 10 u brief naar TK
stuurt nav advies Who.
Bruno zal in MR ook kort
overzicht St V zkn uitdelen
÷toe lichten.
BZ heeft net verzoek China
gekregen om hulprriiddelen
te sturen. (Past mi bij
uitspraak WHO; NL moet
wel zelf voldoende
hulpmiddelen houden).

vr 31 ian -,

Ti uit IAO Coronavirus, in
aanvulling op MR:
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1fl.

Ti uit IAO Coronavirus, in
aanvulling op MR:
1) aankomst in Eindhoven
wordt nauwgezet
“geoefend” vandaag!
morgen (oa def/gemeente/
ggd/NCC)
2) draaiboek van uur tot uur
in de maak (BZ in de lead;
iom def/vws/NCC
Kwetsbaarheden:
- er zit bij de terugkomers
een journalist (oa Telegraaf):
verwachten zeker media-
aandacht (wordt op
voorbereid)
- er is geen juridische titel
om niet zieke mensen 14
dgn quarantaine te
verplichten; is vrijwillig.
Hebben terug komers wel
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- er is geen juridische titel
om niet zieke mensen 14
dgn quarantaine te
verplichten; is vrijwillig.
Hebben terugkomers wel
voor getekend. Ervaring vws
is dat mensen zich hieraan
houd Echter stel dat
iemand gesloten keten
doorbreekt: mogelijk
maatschappelijke onrust en
geen handhaving vanuit wet
publieke gezondheid
mogelijk (zolang iemand
niet ziek is) J&V kijkt nog
naar juridische kant en
handhaving. Op zijn vroegst
komen mensen
zondagavond in NL; ws
later.
Maandagmiddag weer IAO,
tenzij ontwikkelingen vragen
om eerder overleg.

0
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1 feb.

Ti: begeleide terugkeer NL
uit Wuhan: FR vHegtuig
landt zo op Hanoi en daarna
in afwachting doorvlucht
naar Wuhan; buitenlanders
waaronder NL verzamelen
zich in Wuhan voor vertrek
voor naar FR. Beste
scenario cf info gister:
vlucht via FR naar Brussel
en over de weg naar
Eindhoven (via DEF).
Aankomst in NL
zondagavond laat. Verder
geen nieuwe info,

Cc

1 tI) 1!.b:

0
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Ti: 17 personen (15 NL en 2
chi fam)op de luchthaven
Wuhan allemaal in goede
conditie;
Vliegtuig net vertrokken uit
Hanoi ri Wuhan. Voorzien
vertrek uit Wuhan rond
23.00 uur NL tijd; Zodra
wheels-up uit Wuhan krijgen
alle betrokken partijen een
seintje en gaat er een kort
feitelijk bericht publiek met
melding ‘ze zijn onderweg!
vertrokken uit Wuhan,
aankomst voorzien
Eindhoven
zondagavond’ (afgestemd
met alle betrokken partijen).
In Eindhoven alles gereed.

Cc

0
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Ti: vliegtuig uit Wuhan is
onderweg naar Istres (ws
rond 14/15 u in FR
verwacht). 17 mensen van
ons aan boord (15 NL+ 2 CH
gezinsleden). Ws Cf
planning vanavond in NL;
media reeds op de hoogte.
Verder: weer 2 mensen in
NL getest op virus (totaal nu
7): beiden gelukkig weer
negatief,

Cc

m 3 feb.

Ti. Corona: gerepatrieerde
NL ÷ partners (nog) gezond:
kunnen quarantaine thuis
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3 feb.

Ti, Corona: gerepatrieerde
NL + partners (nog) gezond:
kunnen quarantaine thuis
doorbrengen + ggd blijft
volgen; LOCC + GGD
contact met ontvangencie
gemeente. Mensen zonder
NL verblijf: LOCC beziet met
gemeenten passend verblijf.
Ziektebeeld alg: ruim 17:383
patiënten; 362 overleden.
eu 25 patiënten; nog 0
overleden. Op 4-2 bezoekt
Chinese ambassadeur min
MZ ivm virus.
Voorbereiding NL voor nu
op orde: VWS heeft
scenario’s mogelijk verloop
op KT uitgewerkt met NCC,
LOCC, l&w. Deze week:
scenario’s uitgebreiden met
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LOCC, l&w, Deze week:
scenario’s uitgebreiden met
cascade effecten + Lange
termijn.
Nog geen maatschappelijke
onrust; wel risico door grote
ingrepen landen om ons
heen, Wordt gemonitord.
Afgestemde communicatie
via NKC (oa voorlichting
virus +

handelingsperspectief ook
voor politie, 0v-
medewerkers etc). 10/2
nieuw IAO (tenzij eerder
nodig). (Nog) geen ICCb
nodig.

Cc

4 :
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ch 4 feb. 1b.

Ti update corona: 20.626
patiënten; 427 overleden;
688 hersteld (uit
ziekenhuis); in EU 28
patiënten, mcl 1 Belg die op
dezelfde repatriëringsvlucht
als NL zat. Heeft geen
gevolgen voor NL;
quarantaine protocol is
hierop ingericht.
VWS + SZW gaan in
gesprek met Schiphol ivm
adviezen bedrijfsarts (oa
wegnemen onrust
(beveiligings) personeel.
- 7-2 brede scenario sessie;
mci cascade effect (oa
economische Impact) + 7-2
informele EPSCO (Europese
raad werk/soc.beleid/
gezondheid/consumenten
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raad werk/soc.beleid/
gezondheid/consumenten
zkn)
Internationaal:
- wordt nog gewerkt aan
vaccin (kost tijd);
- 4 Chinezen die op Aruba
wonen (NL nationaliteit)
gaan 14 dgn in quarantaine
(ivm bezoek aan China)
- WHO: virus lijkt stabiel +

WHO doet oproep
internationale reisverkeer
niet onnodig aan banden
leggen.
- G7: bijeen geweest.
Uitkomst: Samenwerken bij
re i sadvie zen,
voorzorgsmaatregelen (+
onderzoek naar virus) ook
met who, eu en China
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Ti. Begrijp via BZ dat Britten
nog een begeleid vertrek
vanuit Hubei proberen te
organiseren (zaterdag).
Mogelijk gaan daar ook 3 NL
mee/personen met link naar
NL. Wordt nu door BZ
verkend. Mogelijke insteek
kan anders zijn dan
afgelopen week: karakter
“vertrek eigen gelegenheid”
Dan mee naar VK en daar in
quarantaine.
Verder in media: in Japan
een cruiseschip (circa 4000
pers). in quarantaine (ex-
passagier bleek corona te
hebben).
NL: geen nieuws

Cc

a!E
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5 f5,

Ti update corona: op
Japanse cruiseschip 5 NL;
zij hebben geen symptomen
(aan boord 10
besmettingen).
Tav 17 terugkeerders: 10
pers in quarantaine eigen
huisffam; 4 pers in
quarantaine bij DEF (daarna
naar huis); 3 pers zonder
verblijf in NL (nu bij DEF)
plek voor na quarantaine
wordt gezocht.
-tech briefing aan IK
geweest: uitleg door rivm +

ggd over virus + genomen
maatregelen.
- Gesprek min MZ -

CHinese ambassadeur goed
verlopen.
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- Maatschappelijk: aantal
vragen burgers
overzichtelijk: vnl bij rivm:
per dag ca 100 tel + 33
mails,
- Medisch: Tot 24.627
patiënten; 493 overleden;
1.030 hersteld, EU: 28
patiënten (NL 0).

Cc.

cici ( feb t:.

Update corona: KLM heeft
vluchten naar China tot 16-3
opgeschort. TK roept
kabinet op tot vliegverbod
China. Min l&w: Vliegverbod
is zwaar middel + is nu niet
ht rfuipç WI-fl
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Update corona: KLM heeft
vluchten naar China tot 16-3
opgeschort. TK roept
kabinet op tot vliegverbod
China. Min l&w: Vliegverbod
is zwaar middel + is nu niet
het advies WHO.
Ook oproep TK om uit te
spreken tegen discriminatie
mensen met Chinees
uiterlijk. Heeft Min MZ
meteen gedaan (in AO).
Discriminatie wordt door
szw gemonitord; vooralsnog
incidenten (niet struc).
Internationaal: op
cruiseschip Japan: 5 NL in
quarantaine; op cruiseschip
Hongkong: 3 NL.

Medisch (stand 6-2:16 u):
Tot 2R2R4 rtinffin 5FE

0
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Medisch (stand 6.-2:16 u):
Tot 28.284 patiënten; 565
overleden; 1.387 hersteld;
EU: 28 patiënten (NL 0).
Van de overledenen is 80%
ouder dan 60 jr en 75% had
naast corona ook een
andere ziekte. 11-2 WHO
bijeenkomst over virus,
ontwikkeling
medicijn +vaccin.

Cc

Update corona: KLM heeft
vluchten naar China tot 16-3
opgeschort. TK roept
kabinet op tot vliegverbod
China. Min I&w: Vegverbod
is zwaar middel + is nu niet
het advies WHO.
Ook oproep TK om uitte
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net acivaes WHO
Ook oproep TK om uit te
spreken tegen discriminatie
mensen met Chinees
uiterlijk. Heeft Min MZ
meteen gedaan (in AO).
Discriminatie wordt door
szw gemonitord; vooralsnog
incidenten (niet struc),
Internationaal: op
cruiseschip Japan: 5 NL in
quarantaine; op cruiseschip
Hongkong: 3 NL.

Medisch (stand 6-2:16 u):
Tot 28.284 patiënten; 565
overleden; 1.387 hersteld;
EU: 28 patiënten (NL 0).
Van de overledenen is 80%
ouder dan 60 jr en 75% had
naast corona ook een
andere ziekte. 11-2 WHO
bijeenkomst over virus,
,— , 1, i ,-
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andere ziekte. 11-2 WHO
bijeenkomst over virus,
ontwikkeling
medicijn +vaccin.

Cc

vr 7 (eb, 1:.27

Ti corona in aanvulling op
MR:
Medisch: “gewone”
griepseizoen is begonnen.
Gebruikelijk om tijdens
griepseizoen “random”
mensen met influenza
(griep) te testen om te
kijken hoe griepvirus zich
ontwikkeld (60 tests/week).
Het rivm gaat in deze
stanciaardtesten ook corona
meenemen (eenvoudige

0




