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anle
standaardtesten ook corona
meenemen (eenvoudige
back-up check).
Internationaal:
Er blijkt NL cruiseschip (115
NL aan boord) tussen Japan
en Taiwan te varen dat (nog)
nergens mag aanmeren.
Schip vertrokken uit
Hongkong; niemand vd
passagiers recent in China
geweest. Wel mensen met
înfluenza (bevestigd) aan
boord. Rivm heeft contact
met schip; schip heeft nog
geen hulp ambassade
gevraagd. (BZ en VWS
volgen).

Cc

0
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geweest. vvei mensen mei.
influenza (bevestigd) aan
boord. Rivm heeft contact
met schip; schip heeft nog
geen hulp ambassade
gevraagd. (BZ en VWS
volgen),

Cc
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Ti. Corona:
Terugkeer: BZ bezig met
begeleide terugkeer circa 6
pers vanuit Wuhan/Hubel;
Ws vertrek uit China
vandaag eind middag met
Brits vliegtuig. 2 opties
open voor terugkeer NL:
ophalen NL’ers in VK of
Berlijn; afhankelijk van
hr€ir1hcrI nrtnrc/tA,cir
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opir of
Berlijn; afhankelijk van
bereidheid partners/weer
etc; wordt door BZ aan
gewerkt (voorzien
zondagochtend). Na
terugkeer: aankomst
Eindhoven cf reguliere
aanpak;
Verder: veel aandacht voor
cruiseschip MS Westerdam
(NL cruiseschip met
influenza gevallen): BZ en
l&w bezig om schip naar
een veilige haven te krijgen.
Ook contact met VS (veel
amerikanen aan boord).
In pers veel aandacht voor
overlijden Chinese arts die
in december noodklok over
virus luidde (en ws van
regime moest zwijgen).
Medisch: aantal patiënten

0
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regime moest zwijgen).
Medisch: aantal patiënten
stijgt vnl in China (31.603
gisteravond). Europa: 30
(NL 0)

Cc

zo9fth ULi

Ti, Corona:
Evacuatie: NL-ers
gisteravond laat vertrokken
uit Wuhan met VK vliegtuig.
Gaan naar Berlijn. Vanuit
Berlijn met DEF (en BZ) naar
Eindhoven. NL neemt 2
Belgen mee die vanuit
Eindhoven direct doorgaan
naar België.

0
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rn 10 c-:

Ti corona:Cruiseschepen:
Schip voor Hongkong (world
dream) met 3 NL-ers is uit
quarantaine;
Schip voor Japan (Diamond
princess) nu 130 passagiers
met corona; 5 (gezonde) NL
aan boord in quarantaine;
ambassade Tokyo heeft
contact
schip onder NL-vlag (MS
westerdam,met
grieppatienten; geen
corona) kan aanmeren aan
in Thailand (na 1,5 wk
rondvaren). Daarna
iedereen naar huis; waar
onder 91 NL. Terugkeer: vd
6 nieuwe terugkeerders: 5
thuisquarantaîne; 1 centraal.
Tri+I ir MI ‘)‘ mr’

K!.3 0:



vodaforje NL 4G 14:58 79%

O [IUW1 i 0

thuisquarantaine; 1 centraal.
Totaal in NL: 23 mensen in
quarantaine: 16 thuis + 7
centraal
Medisch: tot. 40.553
patiënten; 910
overleden;3550 hersteld;
LU: 52 patiënten (vnl
toename VK + DL); (NL 0).

Cc

di 11 fob OE 22

Ti. ltt bericht gister: pers
bericht dat Cruiseschip MS
Westerdam (met 91 NL aan
boord) toch niet mag
aanmeren in Thailand (heb
ik nog niet uit andere bron).
Vanmiddag interdep.

(m1-
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ik nog niet uit andere bron).
Vanmiddag interdep.
afstemmingsoverleg (met
BZ). Dan hoor ik ws meer.

Cc

diii

Ti: corona (WHO naam:
Covidl9):
- IAO: verschillende
scenario’s zijn uitgedacht. te
weinig (medisch) bekend v
virus voor goede inschatting
realistisch scenario.
Benodigde info komende
wkn verwacht
(verspreiding- bestrijding
etc)
- draaiboeken LCI (landelijke
cie infectieziekten)Ieidend;
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- draaiboeken LCI (landelijke
cie infectieziekl:en)leidend;
(nu geen alg crisisstructuur
nodig: voorbereiding op
orde). Volgend IAO: als
realistisch scenario er is;
ong. 3 wkn; tenzij eerder
nodig ivm actua).
Cruiseschip MS
Westendorp: is onderwerp
crisisoverleg bij BZ. BZ
zoekt diplomatieke en
politiek oplossing met
Thailand (wel onderweg
naar Thailand).
Cruiseschip Japan: nu 135
cor.pat; 6 NL aan boord
gezond
Medisch: 13-2 Eu raad
gezondheid (Min MZ): op
agenda: beschikbaarheid
beschermingsmiddelen +

discriminatie. Discriminatie

0
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beschermingsmiddelen +

discriminatie. Discriminatie
mensen Aziatisch uiterlijk
neemt toe. Ook in NL. Heeft
aandacht politie + media (oa
petitie tegen discriminatie)
+ politiek (uitspreken tegen
discriminatie zoals bruno bij
ao)
Medisch: 43.118 patiënten;
1.018 overleden; 4.336
hersteld EU: 41 patiënten
(NL 0)
Morgen 12-2: overleg vws/
rjvm + veiligheidheidsregio’s
(info).

Cc

12 f e t. 1 ‘7

Ti update corona/Covidi9:
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Ti update corona/Covidî9:
Medisch: 45179 patiënten;
1.115 overleden; 4.847
hersteld; EU 43 patiënten
(NL 0)
Cruiseschip MS Westerdam:
onderweg naar Cambodja;
mag morgenochtend
aanmeren. Artsen checken
schip; na clearance:
reizigers naar huis (reiskst
voor rederij). Schip Japan
(diamond princess; 5
gezonde NL aan boord): 39
nieuwe patiënten (tot nu
174). Quarantaine ws tot
19-2.
- verwachting WHO: vaccin
beschikbaar over 18 mnd,
WHO Chef Tedros roept op
om (tot vaccin

0
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- verwachting WHO: vaccin
beschikbaar over 18 mnd,
WHO Chef Teciros roept op
om (tot vaccin
beschikbaar)”agressîef”
verspreiding te voorkomen.
Tedros: “corona is “publieke
vijand nr 1; potentieel
gevaarlijker dan terrorisme’
Uitspraak lijkt itt met WHO
oproep geen onnodige reis-
en handelsbelemmering
opwerpen
-morgen EU raad
gezondheid (min MZ);
(gezamenlijke) aanpak ook
op agenda
-in NL totaal nu 29 pers
getest; v 3 (recente) testen
komt uitslag vanavond!
morgen.

Cc

0
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mogelijk wel iets doen
kantelen/minder negatief
maken. Besluit ligt nu voor
bij min l&M en bij VWS (ivm
follow-up).

Cc

vr 21 fb û.

Ti: nog vertrouwelijk (net
van BZ):
1. Vlucht met bijna 300
Westerdam—passagiers
zojuist geland (wa 39
NLers)op Schiphol
2. Arts en Schiphol-services
nu aan boord om situatie op
te nemen en hen zo snel
mogelijk van boord te
hebben;
3. KMAR en anderen zorgen

K!JO: 0
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3. KMAR en anderen zorgen
voor grenscontroles en
baggagehandling, waarna
passagiers naar een hotel bij
Schipho;
4. Daar staan HAL, GGD en
enkele ambassades (ook
andere nationaliteiten aan
boord) gereed.

Cc

.r 21 fb

Update corona/Covidl9:
Media:
- berichtgeving
terugkeerders MS
Westerdam: zowel neutraal,
positief als negatief.
Negatief vnl uit bekende
hnC (TIpnrf nn rnh rmn

0
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Negatief vnl uit bekende
boek (Telegraaf: neg.colurnn
over NL quarantaînebeleid
irt beleid buîtenland+ (oud
diplomaat) over eten
÷wachttijd bagage (laatste
ook AD); NOS neutraal!
feitelijk
- verder aandacht v Zuid-
Korea (“noodsituatie1’ivm
sterke toename patiënten) +

Oekraïne ivm agressie tegen
terugkeer mensen uit
Wuhan;
- radio (1): bericht over
sterke toename patiënten in
noord-Italië (nog niet
bevestigd)
- 21-2 bijeenkomst geweest
veiligheidsregio’s GGDen +

Rivm (oa stand virus, rollen,
quarantaine en isolatie)
- alle teruqkeerders worden
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quarantaine en isolatie)
- alle terugkeerders worden
gemonitord door GGD.
Medisch: TotJ6. 740
patiënten; 2.247 overleden;
18.888 hersteld. EU: 45 pat
(Italië nog met 3 bevestigd;
was stand tot 17 u) (NL 0)

Cc

ia 22 feb, l3.rJ

Ti. Corona: in media bericht
dat in Italië (79-jarige) man
is overleden aan virus (2-de
dode in Europa).
Verder in media (teletekst/
Twitter): gerucht dat
incubatietijd mogelijk langer
is dan 14 dgn obv 1 casus in
China (waar symptomen pas

0
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Ti. Corona: in media bericht
dat in Italië (79-jarige) man
is overleden aan virus (2-de
dode in Europa).
Verder in media (teletekst/
Twitter): gerucht dat
incubatietijd mogelijk langer
is dan 14 dgn obv 1 casus in
China (waar symptomen pas
na 27 dgn zouden zijn
opgetreden). In zelfde
bericht helder dat de casus
zeker niet sluitend is. NL
deskundigen gaan uit v 14
dgn cf WHO); bericht over
Chinese man niet bevestigd.
Wordt bekeken/gevolgd.

Cc

b.
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23 hh.

Ti: update corona: de laatste
NL evacuées uit Wuhan (6
personen) zijn niet besmet.
Hun quarantaineperiode is
net afgelopen,
- in Italië lijkt het aantal
besmettingen heel erg
toegenomen te zijn:
vrijdagavond signalen van
16, gister 59 (2 overleden)
en NOS bericht nu rond 100
besmettingen. Genoemde
Maatregelen: scholen
gesloten; oproep tot
binnenblijven en grote
evenementen worden
afgelast. Bericht (nog) niet
bevestigd.

Cc
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Ti voor jou kreeg vraag
van MP of er voldoende
voorbereid zijn als aantallen
in NL oplopen. Heb het
volgende geantwoord:

Alles is voorbereid. Iedereen
weet wat te doen
(veiligheidsregios, ggd-en
huisartsen en ziekenhuizen)
+ capaciteit bedden met
isolatiemogelijkheden in
ziekenhuizen
geïnventariseerd (voorlopig
voldoende beschikbaar) +

noodscenarios gemaakt.
Rïvm en who staan ook in
nauw contact (met elkaar en
vws).

Ti voor jou: Ik ben wel
t.-. —..-;.--. •.. .—i ,_J;s. ,-.——..-—.- I,—.,--.,—..--.
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vws).

Ti voor jou: Ik ben wei
benieuwd hoe dit gaat lopen
want de grens met Italië is
niet dicht: in noord NL is de
voorjaarsvakantie net
afgelopen en Zuid NL heeft
nu vakantie. Met alle
reisbewegingen is het
natuurlijk een kwestie van
tijd. Ik spreek morgen VWS
weer, Dit scenario ligt klaar,
maar goed om scherp te
hebben. Fijne zondag.

ndérdaad kwestie van tijd.
Tegenhouden kan niet.

2023 f.?b.
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.o 23 f.

Ti. Corona: Italië telt nu 3
doden door virus en rond
150 besmettingen (nos).
Gebied (onder Milaan) is
afgesloten om verspreiding
te voorkomen (bron
besmetting lijkt niet
bekend). Conte heeft
oproep gedaan aan Italianen
om rustig te blijven en te
vertrouwen op de medici,
bestuur en politici. Wordt
goed gevolgd vanuit NL (oa
rivrn, vws).

Cc

rn.i 24 lr.ZL

0
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Ti. Corona: Er was
vanmorgen Europees
overleg over de St v zkn in
Italie: info over de situatie en
welke maatregelen passend
zijn voor andere eu landen
(ook NL). Eind vd middag is
er weer Europees overleg
over ontwikkelingen en
maatregelen. Rivm zit daar
ook bij oa om te kijken of
Italiaanse maatregelen
volstaan/er meer nodig is
(vanuit medisch
perspectief).
BZ buigt zich over
reisadviezen en kijkt naar
persbericht oa in reactie op
CDA oproep tav
aanscherpen reisadviezen,
Wordt vervolgd

0
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tsz. ouigi zicn over
reisadviezen en kijkt naar
persbericht oa in reactie op
CDA oproep tav
aanscherpen reisadviezen.
Wordt vervolgd

Ti corona: internationaal:
reisadvies Italië wordt
aangepast (noord Italië geel;
aantal gemeenten oranje);
zuid-Korea en Iran wordt
gemonitord; is in het
weekend al aangepast.
Komt zo naar buiten met
woordvoering.
- eu overleg over Italië en de
maatregelen wordt morgen
,çrir+r7cvF
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wuuruvoei 1119.

- eu overleg over Italië en de
maatregelen wordt morgen
\‘OortgeZet: vooralsnog
heeft Italië stevige
maatregelen genomen.
- NL breidt casusdefintie uit:
ook verdachte gevallen uit
breed China (mcl Hongkong
Taiwan); Singapore, Iran en
Italië worden bekeken!
getest bij verdachte situatie.

Cc

En aanvullend de cijfers:
Totaal 79.360 patiënten;
2.618 overleden; 25.279
hersteld;
Eu: 178 patiënten, waarvan
138 in Italië; waarvan 54 in
ziekenhuis; 26 op ic en 22 in
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ziekenhuis; 26 op ic en 22 in
isolatie.
Situatie in Italië is
dynamisch; morgen weer
Europees overleg; risico
inschatting Europees is
(vandaag) nog matig tot
laag door stevige
maatregelen in Italië (gericht
op indammen); risico in NL
hierdoor ook gehandhaafd
op laag.
NL nu 45 mensen getest; 3
uitslagen komen nog.
Vws stuurt (iom BZ) ws
morgen stand v zaken brief
naar TK.
Verder aandacht voor
interdepartementale
afstemming met oog op
periode na vakantie!reces
periode (vooruitblik;
maatreaelen: communicatie

0
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Verder aandacht voor
interdepartementale
afstemming met oog op
periode na vakantie/reces
periode (vooruitblik;
maatregelen; communicatie
etc).

nia 24
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maaisegei
- vanmorgen bericht (in
pers): op vakantie-eiland
Tenerife ws corona patiënt
(uit Italië).

ci 25 feb.

Ti: corona: op Tenerife lijken
ook NL-ers te zitten in het
hotel waar vanmorgen
corona is vastgesteld bij
Italiaanse toerist. Pers
bericht van 2-7 NL-ers die
nu in het hotel in
quarantaine zitten (nog niet
bevestigd).
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Ti update corona:
internationaal: 2 eerste
corona patiënten Oostenrijk
(Tirol; Italiaanse toeristen)
en 1 patiënt (eerste) in
Kroatië.
Vanavond in pers ws
aandacht voor corona in
Oostenrijk irt de vakantie
koninklijke familie in Lech.
Vooralsnog gaan we daar
niet op in, maar volgt
nauwgezet + zit er bovenop.
Ook in pers aandacht voor
min Blok omdat die niet
getest is na bezoek in Iran
(cf bericht gister. Nu
nieuws ws omda bekend is
dat onderminister zorg Iran
coronavirus heeft.
Woordvoering is rustig cf
y4 1 .r r,r

:;E
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Woordvoering is rustig cf
rivm lijn (contactonderzoek:
geen ziekteverschijnselen
dus test niet zinvol; met arts
besproken).

ch 25 fh.

Ti. Vws heeft net corona
voortgangsbrief naar TK
gestuurd met daarin de
laatste stand (zowel in NL
als Italië).
Helaas is reactie van mn
CDA (omzigt) weer onrustig:
Insinuatie dat kabinet te
weinig zou doen/virus
onderschat (en te laat is met
aanpassen reisadvies), Niet
nnrrrt flRR (r rtnci çtplt

0
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onderschat (en te laat is met
aanpassen reisadvies). Niet
correct. D66 (diertens) stelt
vragen die al eerder
beantwoord zijn (zowel in
technische brief ing als
richting TK): oa of NL
preventief gaat testen;
voldoende mondkapjes
heeft en hulp aan arme
landen biedt, PVV roept op
tot meer communicatie naar
publiek.
Morgenochtend ICcb (met
ook communicatie op
agenda).
Bij NOS: artsen die laten
weten dat NL goed
voorbereid îs en aandacht
voor economische
consequenties.

0
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2E frb. 1

Ti, Update rivm heeft
bekend gemaakt dat een
Duits echtpaar dat positief
testte voor COVID-19 ruim
een week eerder in Limburg
verbleef (nu in nieuws).
De GGD is gestart met
contactonderzoek om in
kaart te brengen met wie
het echtpaar contact had.
Mochten deze contacten
klachten krijgen worden zij
geïsoleerd en getest.

Cc

,‘‘r) 2G eb

Ti. Corona: iccb: goed
overleg: vandaag +morqen
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Ti. Corona: iccb: goed
overleg: vandaag ÷morgen
uitlopen scenario’s evt
maatscha ppe lij ke
ontwrichting; medische
scenario’s staan; morgen
OMT (monitoren medische
stand v zkn); vrijdag BAO
i-eind vd dag IAO om alles
(scenario’s) bij elkaar te
brengen, Maandagochtend
iccb, tenz eerder nodig.
Opschalen mccb nu niet
nodig
- communicatie: meer
actieve communicatie
(eenduidig, snel +

zorgvuldig): intensiveren
zonder te alarmeren. NkC
regie op centrale
boodschap ÷ NKC

0
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zorgvulalg): intensiveren
zonder te alarmeren. NkC
regie op centrale
boodschap + NKC
opgeschaald.
communicatie ri oa scholen
en 0V: lijn in de maak
- in communicatie aandacht
v verschillen aanpak
buurlanden
- min MZ wordt meer
zichtbaar op corona (regie)
- vanmiddag bijeenkomst
veiligheidsregios
(afstemmen oa
communicatie ook als
patiënt 0 komt).
- en verder: Nav Duitse
corona patiënt die in
Limburg is geweest: rivm:
contactonderzoek blijkt
toch niet nodig (patiënt was
in NL nog niet besmettelijk).

0
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coriacwnoerzoe OlijKt

toch niet nodig (patiënt was
in NL nog niet besniettelijk).

Cc

Ti updat corona: Medisch:
tot: 81.027 patiënten; 2,763
overleden; 30.357 hersteld.
Europa: tot: 382 patiënten
wv 322 Italië (12 oven); 18
DL; 14 FR (2 oven); 23 VK; 7
SP; 2 Oostenrijk; 1 in Bel,
Fin, zweden, Kroatië+
Zwitseri;
NL 0 pat; 58 testen (1
uitslag onbekenden);
- min vws Italië gisteravond
bijeenkomst buurlanden
(OOST KRO; FR;DL; SIov;
7AflT. QtM Arnr\

0
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ZWIT; SAN Marino)
gemaakte afspraken:
grenzen blijven open; info
over reizigers delen;
medische+
epidemiologische info
delen; WHO in Italië om te
helpen
- Tenerife: 23 (gezonde) NL
in quarantaine; Spaanse
rivrn doet contactonderzoek
+ testen
- China: piek China lijkt
geweest. WHO: sterftecijfer
China Wuhan: 2-4%; buiten
Wuhan: 0,7%
Pers:
- min MZ zichtbaar (lijn
helder)
- meldingi patiënt
Griekenland (niet bevestigd)
- nepnieuws: op social
media circuleert screenshot
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Griekenland (niet bevestigd)
nepnieuws: op social

media circuleert screenshot
NOS met melding
besmettingen in Utrecht.
NOS meldt dat dit
verzonnen is:

Cc

e ssa
‘o 20 fch. 7; 75
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Jo 77 :2.

Ti corona:
- communicatie: vanavond
NOS +SBS “specials
coronat’uitzending. Bij NOS
Bruno+ rivm; Sbs: ggd!
Erasmus/rode kruis.
- OCW plant conference cali
met 5 onderwijsraden +rivm
(eenduidige lijn+ tbv
vragen)
- publieksinfonr corona jn
voorbereiding ivm toename
aantal vragen
- Tenerife: 23 NL-rs mogen
ws weg (mits
gezondheidscontrole in NL):
Spanje iom met BZ
- Europees overleg corona
geweest: geen
grenscontroles; wel
rn fi rn fifli fin f%fl fl Iflfl Vn fl
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Europees overleg corona
geweest: geen
grenscontroles; wel
maatregelen coördineren.
Evenementen wel/niet
aflassen is aan lidstaten
- Economie: in pers
inschattingen over effect.
Dnb: corona raakt
wereldeconomie harder dan
Sa rs

update aantal patiënten
volgt later (nog niet binnen)

Cc

2, fc-h. 1:.h

Ti: corona: vws heeft net
brief naar TK gestuurd over
tweede corona patiënt
(Amsterdam); ook daar nu

0
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Ti: corona: vws heeft net
brief naar TK gestuurd over
tweede corona patiënt
(Amsterdam); ook daar nu
contactonderzoek door
ggd;
- vanmiddag BAO, IAO en
misschien iccb, afhankelijk
vd ontwikkelingen.
Terugkoppeling en updates
volgen.

r 26 feb. 1

Ti. Corona: lccb:
verwachting dat dit
weekend in huidige scenario
loopt: (enkele gevallen +

trui f dcrricL’ c1,-”
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r 2 fcb.

Ti. Corona: lccb:
verwachting dat dit
weekend in huidige scenario
loopt: (enkele gevallen +

ggd contactonderzoek etc);
- belangrijkste vraag: lokaal!
regionaal +landelijke aanpak
op elkaar laten (blijven)
aansluiten.
- iccb volgt hierop advies
BAD (zit veiligheidsregio
(VR) ook in): cf positieve
ervaring Noord-Limburg:
VR opschalen naar “stille
grip 4 overlegstructuur’
zodat vz VR in lead; is ook
besproken met VR
vanmiddag (def uitkomst
nog onbekend). Ma of
dinsdag overleg VR, Nctv,
min A7 n min !,Q\/ rim

0
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vanmiddag (def uitkomst
nog onbekend). Ma of
dinsdag overleg VR, Nctv,
min MZ en min J&V om
landelijk +regio te verbinden
in aanpak
- Rivm heeft 7 medische
scenario’s corona; naast
deze scenario’s worden
(concreet) mogelijkheden
VR gelegd+ getoetst op
haalbaarheid. Hieruit ws
bestuurlijke besluiten nodig;
planning nu: woe of do iccb
en daarna mccb. Tenzij
eerder nodig ivm nieuwe
ontwikkelingen.
- NKC blijft actief
communiceren (intensiveren
zonder alarmeren) +

aandacht voor doelgroepen.
Scholen zijn nu goed
geïnformeerd (1 lijn). Voor
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maandag komt ook 1 lijn
voor medew. vervoer (oa
0V)
- uitlegbaarheid verschillen
tussen regio’s en landen
zowel in aanpak als
communicatie
aandachtspunt
- nav BAO stuurt VWS brief
vandaag nog naar TK.

Nav vraag van MP of hij bij
overleg met VR + bwp vws/
J&V moet zijn + over mccb
heb ik volgende gesmst:

Je hoeft niet bij overleg VR,
min J&V + Bruno
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min J&V + Bruno
(+NCTV te zijn.
Gaat over werkafspra ken
eenduidig optreden.
Mccb volgt ws na volgende
iccb (denk eind vd week)
omdat er dan ws punten zijn
die mccb besluit vragen.
Tenzij ontwikkelingen in NL
eerder iccb/mccb vragen

nog even gecheakt om
zeker te zijn dat er geen
licht zit tussen zijn en mijn
interpretatie: zit er niet,
gaf aan dat MP er niet bij
hoeft te zijn (veel te zwaar
voor nu)

Eens!.
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