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SEi ihi

?a 2i-b. if:

Ii. Corona st vzkn in cijfers:
(Stand 28-2) ww 83.365
patiënt; 2.857 overleden;
38.872 hersteld
Europa (ECDC): 815 patiënt,
wv 650 it;47 DL; 38 FR; 16
VK; 25 SP; 7 Zweden; 5
Oost; België 1 NL: 2 (worden
nog wel testuitslagen
verwacht)
- bij publieksnr krijgt veel
vragen; 40 pers
beantwoorden van 8-20 u
vragen; gem. 55 pers in “de
wachtu; wachttijd ong 5 min;
ook Rivm website +

Rijksoverheid goed bezocht;
+ inzet extra nrs voor
huisartsen om te ontlasten
(zodat reguliere zorg geen
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huisartsen om te ontlasten
(zodat reguliere zorg geen
hinder ondervindt).

29 fc’b.

Ti corona:
- van beide corona
patiënten (Loon op zand +

Amsterdam) zijn ook de
familieleden positief getest
(2 fam; 6 pat), Zij zitten in
thuis-isolatie. v 1 kind
(Amsterdam) moet uitslag
nog volgen. Ggd doet nu
contactoriderzoek v de
familieleden. Past
vooralsnog binnen lopende
aanpak-scenario.
- buitenland: Verschillende
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aanpak-scenario.
- buitenland: Verschillende
NL-ers nog in quarantaine
buitenland 23 op Tenerife +

NLers in een hotel in Abu
Dhabi1 wo 7 top wielrenners
van , omdat 2
Italianen bij staf ve andere
ploeg positief getest zijn. Oa
Bekende toppers als

- media: verschillende
interviews met bruno toon
cf NKC “feiten, uitleg +

begrip voor zorgEn. Ook
aandacht voor al dan niet
sluiten van scholen.
Woordvoeringslijnen helder
(nee, tenzij ggd anders
adviseert; passende
maatregelen).
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adviseert; passende
maatregelen).
Medisch: Aantallen (29-2):
tot 85.203 patiënten; 2.921
overleden: 39,979 hersteld.
Europa: 1.116, wv Italië 880;
57 DL;57 FR; 18 VK; 34 Sp;
12 Zwitserland;7 Oostenrijk;
NL inmiddels 6.

Ti corona: VWS verwacht
vandaag nog een paar
bevestigingen v besmetting
waardoor totaal ws rond 12
patienten komt.
Tot nu toe lijkt alleen een
link met Italie (opvallend).
PaUënten over
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Ti corona: VWS verwacht
vandaag nog een paar
bevestigingen v besmetting
waardoor totaal ws rond 12
patienten komt.
Tot nu toe lijkt alleen een
link met Italie (opvallend).
Patiënten uitgesmeerd over
4 tot 5 veiligheidsregio’s,
Dat kan men nog goed aan
(verloop aantallen past in
huidige werkwijze/scenario);
- algemeen ligt nadruk
maatregelen op (medisch
verantwoorde)
thuisquarantaine en
thuisisolatie om de zorg
zoveel mogelijk te ontzien
(ivm continuïteit gewone
zorg).

Cc
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Ti corona: VWS verwacht
vandaag nog een paar
bevestigingen v besmetting
waardoor totaal ws rond 12
patienten komt.
Tot nu toe lijkt alleen een
link met Italie (opvallend).
Patiënten uitgesmeerd over
4 tot 5 veiligheidsregio’s.
Dat kan men nog goed aan
(verloop aantallen past in
huidige werkwijze/scenario);
- algemeen ligt nadruk
maatregelen op (medisch
verantwoorde)
thuisquarantaine en
thuisisolatie om de zorg
zoveel mogelijk te ontzien
(ivm continuïteit gewone
zorg).
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£3nriht
na 2 rart. :

Ti corona: Cijfers vandaag
(2/3,) tot:89O68 pat; wv
3.046 overleden, 45.363
herst&d; Europa: 2,199 pat.
wv 1.689 Italië; 130 FR; 129
DL; 83 Sp; 38 VK; 34 Zwit;
14 Oost; NL 18.
-media (ti ïvm bezoek
huisarts):
- oa aandacht voor
mogelijke tekorten
beschermings- middelen v
zorgverleners. Vws overlegt
woe (met GGD) met
leveranciers hierover (+ kijkt
oa naar inkoop met andere
landen)
- huisartsen met zorgen
over continuïteit “niet
corona” gerelateerde zorg
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- nuisartsen rne zorgen
over continuïteit “niet
corona” gerelateerde zorg
door grote toeloop
(oplossing oa com÷
inzet”tweede
telefoonlijnen”)
-morgen: techn. brief ing TK
(iccb, mccb)

di 3 mrt. 11

lccb is net afgelopen.
Hoofdlijn tbv mccb:
* mccb wordt bijgepraat d
nv m
- schakelpunt VR-Rijk via
LOCC-N laten lopen
- reisadvies (vnl noord Italië
aanpassen): wordt
i i,rL’t fl7 irrrtru

0
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- reisauvies ivru nooru itaiie
aanpassen): wordt
uitgewerkt BZ voortouw
- zolang mogelijk in
containment fase blijven;
kan ook in deze fase stevige
maatregelen vragen.
- maatregelen evenementen
apart uitwerken
- lao gaat maatregelen
morgen verder uitwerken
- na afloop communicatie:
bij uitloop (proces)
statement min MZ + MP
(voorbereid via NKc)
Mogelijk vragen voor mccb:
- wie prioriteert beschikbare
capaciteit bij mitigatie
scenario
- zit in cle zaal
mochten jullie vooroverleg
willen.

rr’
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Wo rnrt,

Ti corona:
- VWS krijgt eerste signalen
tekorten beschermings
middelen (huisarts+ggd
en+1 ziekenhuis).
- opi gezocht door knelpunt
te bespreken in ROAZ
verband (Regionaal Overleg
Acute Zorg) + VWS vandaag
overleg met leveranciers
(over beschikbaarheid +

verkennen mogelijkheid evt
hergebruik) + Vws
organiseert bijeenkomst
met betrokken partijen mcl
leveranciers, om te komen
tot richtlijn tekorten (hoe te
regisseren)
- Stand in cijfers (dd. 3-3):
tot 90.663 pat; 3.124
overleden; 48,438 hersteld.
Ftjrnn: 2.49.5 wv 15

L!1 O’ 0
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overleden; 48.438 hersteld.
Europa: 2.495 wv ‘L835
Italië; 178 FR;157 Dui; 114
Spanje; 40 VK; 30 Zwits; 18
Oost; 8 België; 23 NL
- Franse deel st Maarten
heeft 2 patiënten (in
isolatie): wordt
contactonderzoek gedaan
- vandaag
interdepartementaal overleg
(lao) scenario’s, mci
evenementen.

Cc ,

:o 4 rnrt. L

0
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Cc

“:04 rnrt

Ti beschermingsmiddelen:
vandaag zijn er
verschillende overleggen:
zowel gericht op “hier en
nu” als op iets langere
termijn.
Op dit moment (acute deel):
is het niet een tekort, maar
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Ti beschermingsmiddelen:
vandaag zijn er
verschillende overleggen:
zowel gericht op “hier en
nu” als op iets langere
termijn.
Op dit moment (acute deel):
is het niet een tekort, maar
een herverdelingsvraagstuk:
sommige partijen hebben te
weinig; andere ruim
voldoende. Eind vd dag alle
partijen (vws, ggd,
ziekenhuizen, huisarts etc)
om tafel om dit op te lossen.
Eind vd dag krijg ik update
(ook v acties voor komende
periode; iets langere
termijn).

(‘1-’

o
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Ti beschermingsmiddelen:
1) meest acute: herverdeling
“corona bescherming” (bril!
schort/ mondkapjes):
bestaande ROAZ structuur
(onder Wet publieke
gezondheid) wordt per
direct ingezet: dwz ROAZ
regio koopt in + verdeelt
binnen regio naar daar waar
nodig. (private) leveranciers
willen hier aan meewerken
(dus leveren aan ROAZ ipv
mdiv. org). ROAZ kijkt ook
naar alternatieven (bv evt
terugvorderen eto);
2) door productiestop in
China dreigt op iets langere
termijn (wkn) tekort aan
andere hulpmiddelen (bep.
verband etc): deel kan via
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termijn (wkn) tekort aan
andere hulpmiddelen (bep.
verband etc): deel kan via
ROAZ; deel niet: GGD
portefeuillehouder

GGD
leiden) heeft opdracht van
min MZ om vrijdag plan
klaar te hebben. (Daarna
uitvoeren)
3) vrijdag Europees overleg
oa over joint procurement
(gezamenlijke inkoop vnl op
corona beschermîng)÷ level
playing field (NL heeft geen
productielocatie dus kan
geen productie ophogen?
export verbieden; moet in
gesprek blijven met de
leveranciers+ buurlanden).
Wordt dus op verschillende
plekken hard aan gewerkt.
Komt morgen in AO
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ISKKfl naro aan gewerkt.
Komt morgen in AO
infectieziekten aan de orde.

11 corona: vandaag Iao
geweest over scenario’s +

evenementen; wordt nog 1
slag gemaakt+ ws begin
volgende week iccb
- Medisch: tot 93.076 pat;
3.202 oven; 51.578 hersteld;
Europa: 3.351, wv 2502
Italië; 212 FR; 196 DUI; 151
Sp; 51 VK; 13 BEL; NL 38
(gister 23)
- vd 15 nieuwe pat: 4 in
ziekenh + 11 thuisisoloatie:
(1 in opvanglocatie; woont jn
buitenland). Meeste
besmettingen (via) Italië; v
nanr nt,tibnf krnn nnri in

0
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besmettingen (via) Italië; v
paar patiënt bron nog in
onderzoek
- rivm verwacht piek begin
mei;
- bloedbank past preventief
donorbeleid aan (niet
bewezen dat corona via
bloed gaat).
- VWS: morgen AO corona

Cc

.0 4 nrt 2Ü

Nav je vraag: er is een
(concept) beslisboom
gemaakt tbv weging voor
lokale evenementen: zodat
lokale bestuurders (lom
ggd-en) dezelfde criteria
hanteren bil weoina wel/niet

EO 0
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Nav je vraag: er is een
(concept) beslisboom
gemaakt tbv weging voor
lokale evenementen: zodat
lokale bestuurders (lom
ggd-en) dezelfde criteria
hanteren bij weging wel/niet
laten doorgaan. Belangrijk
tbv bij eenheid en uitleg.
- voorlopig nog geen sprake
v afzeggen landelijke
evenementen;
- wegingskader daarvoor
wordt wel naar gekeken,
maar veel complexer (bv tav
verhalen kosten;
uitleg baarheid etc).

C

vr 6 ri t fj

0
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vr 6 m r t ü

Ti hoor net dat vws dat er
een patiënt overleden is aan
corona. Familie wordt nu
ingelicht; rvd maakt
woordvoeringslijn.

Cc

Bruno wordt nu
geiformeerd. Kan dus
mogelijk tijdens MR naar
buiten komen.

Cc

Corona
- RIVM gaat om ij u naar
buiten met nieuws overlijden
- De (in NKC) afgesproken
procedure tav het overlijden

0
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Corona
- RIVM gaat om 11 u naar
buiten met nieuws overlijden
- De (in NKC) afgesproken
procedure tav het overlijden
coronapatient is dat er een
brief gelijk met het
persbericht uitgaat. Dat is
dus tijdens MR, Doen we
normaal niet, maar is wel
afgesproken procedure.
Lijkt mij dat moeten doen in
deze situatie. Vws wil nog
even expliciet akkoord
(vooral van

Cc

. Brief is verzonden

5 mr. 411

0
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6 1-1 1

Ik heb net update van vws:
rivrn gaat advies voor
mensen met klachten
aanpassen voor provincie
Brabant. Iedereen die
klachten heeft advies
thuisblijven. Aanleiding is
dat niet alle besmetting te
herleiden zijn. Rivrn geeft
rond 16-17 u persco. Blijven
wel in containment. Lijn
evenementen blijft ook zoals
die was. Vws vraagt alles nu
hee! precies uit om te
voorkomen dat er
verwarring ontstaat vgl met
zondag.

Cc

0
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z 1 rirt. 1 4/

Ii, Op website rivm en in
pers: in NL nu 188 patiënten
(60 nieuwe), wv 112 in
buitenland zijn geweest
(103 in Italië), V 29 mensen
wordt het nog onderzocht.
(Past nog binnen huidige
scenario)
Verder in media: vd
Groningse studenten die nu
terug zijn van wintersport
hebben er 4 klachten. Ggd
is daar mee bezig.
Ook in media: in belgie ook
een toename van 60
patiënten (totaal ligt in
België op 169).

Cc

0
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Ti nav de nieuwe corona
maatregelen in noord Italië
bekijkt BZ huidige
reisadvies (of voor delen v
oranje naar rood nodig is).
Update volgt.

Cc

Ti. Ws wordt later in de
ochtend rood” reisadvies
afgegeven wordt voor
grootste delen Noord-Italië
mci terugkeer reizigers, BZ
overlegt op dit moment
hierover met VWS/RIVM.
Voor exacte gebieden
worden de ontwikkelingen ÷
(beperkte) mogelijkheden
voor reizen/vertrek in kaart

0
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eperej rnogetljKflecien
voor reizen/vertrek in kaart
gebracht.

2 mi

Ti nav je vraag: grote delen
van noord Italië worden zo
meteen rood; BZ
woordvoering is echt gericht
om daar niet naar toe te
gaan (aanscherping
reisadvies); echter mensen
kunnen wel zelf Weg uit de
gebieden/naar huis (treinen/
vliegtuigen gaan nog), BZ
raadt ook dringend aan de
gebieden te verlaten/naar
huis te gaan; is iom RIVM/
VWS. (Omdat weggaan wel

;- ,1rr r1



•,J vcidafone NL 11:43 71% z

huis te gaan; is iom RIVM/
VWS. (Omdat weggaan wel
mogelijk is geen centrale
terugjhaalactie a la Wuhan).

0




