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Inleiding en vragen:
Geachte voorzitter,
Het Outbreak management team heeft als voorwaarden voor het versoepelen van de maatregelen mbt
het coronavirus vijf voorwaarden gesteld op 7 april. Twee van die voorwaarden zijn:
1. de beschikbaarheid van voldoende testcapaciteit en
2. de beschikbaarheid van capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing, inclusief de
capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau.
Ook internationale organisaties, zoals de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en de OESO
benadrukken deze voorwaarden bij elke gelegenheid. Op 11 mei gaan de basisscholen open met
halve klasse tegelijk. Dat is een behoorlijke versoepeling die voor ouders en kinderen enige ruimte
geeft in deze voor ons allen beperkende tijd. Hopelijk zal ook een deel van de economie weer op gang
kunnen komen en houden we het coronavirus onder controle om de zorg aan te blijven kunnen.
De Tweede Kamer heeft middels de unaniem aangenomen motie-Heerma (25295, nr. 282) gevraagd
om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid bij de GGD’s (zie bijlage). Andere
landen zoals Canada en Duitsland hebben grootschalig vrijwilligers geworven om dit Bron-en
Contactonderzoek te doen. En Duitsland heeft de ambitie om per week ook 4,5 miljoen mensen te
kunnen testen.
We hebben de volgende urgente vragen voor u over de GGD-regio IJsselland
1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze GGD regio op dit moment en op 11 mei aanstaande? Is dit
voldoende om grootschalig te testen als zich in de stad, in een wijk of rond een school of een fabriek
zich een uitbraak voordoet?
2. Heeft de GGD mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron-en contactonderzoek?
Hoeveel mensen zijn geworven en zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij
sportclubs, buurthuizen en scholen en in allochtone gemeenschappen, zodat zij bij een besmetting
laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen?
3. Is er op 11 mei naar verwachting voldoende capaciteit om elk verdacht Coronageval te testen en bij
elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen?
4. Heeft de GGD voldoende capaciteit en financiële middelen om dit te doen?
Wij verzoeken u – gezien de urgentie gericht op 11 mei – deze vragen binnen een week te
beantwoorden.

Betsy Ramerman CDA Dalfsen

Beantwoording:
Voor de beantwoording van deze vragen is afstemming gezocht met de GGD IJsselland. Deze zelfde
vragen zijn door CDA fracties in andere gemeenten ingediend. De directeur publiek gezondheid van
de GGD IJsselland heeft daarom een brief opgesteld waarin de vragen worden beantwoord. Deze brief
is verstuurd naar de leden van het algemeen bestuur en de ambtenaren publieke gezondheid. Deze
brief wordt als bijlage toegevoegd. De inhoud van de brief beantwoord de hierboven gestelde vragen.
Kopie tekst brief:
Beste leden van het algemeen bestuur en ambtenaren publieke gezondheid,
Een aantal gemeenten hebben ons namens de CDA-fractie vragen gesteld over de capaciteit van GGD
IJsselland in het kader van de voorwaarden voor het versoepelen van de maatregelen van de
coronacrisis. Als volgt onze reactie op deze vragen:
De nieuwe fase van de corona-epidemie is alleen mogelijk als de epidemie voldoende onder controle
is. Dat betekent dat geen grootschalige maatregelen meer nodig zijn, zoals die eerder genomen zijn.
Het kunnen uitvoeren van een strategie van laagdrempelig testen en uitvoeren van bron- en
contactonderzoek is alleen haalbaar als er een redelijke kans is dat een bron te achterhalen is en
contacten in kaart kunnen worden gebracht.
GGD IJsselland heeft de afgelopen weken haar team van 15 medewerkers verzesvoudigd tot ongeveer
90 medewerkers. Dit was binnen de GGD mogelijk door het herschikken van werkzaamheden, ook
omdat onderdelen van de reguliere werkzaamheden van GGD IJsselland zijn afgeschaald. Het is
mogelijk om deze capaciteit om te bouwen naar externe krachten die worden getraind om aan de slag
te gaan. In de huidige opstelling kan de testcapaciteit gemakkelijk worden uitgebreid van de
gemiddeld 50 testen per dag op dit moment tot 150-200 testen per dag. Als het nodig is kunnen
vervolgens meer teststraten worden georganiseerd die ieder weer 200 testen per dag aankunnen. De
ervaring op dit moment leert dat dit niet nodig zal zijn.
Onze capaciteit voor bron- en contactonderzoek is toereikend om 80 nieuwe patiënten per dag op een
verantwoorde manier te verwerken en kan zo nodig verder worden opgeschaald. Dit is meer dan we
op de ‘top’ van de afgelopen weken hebben verwerkt. De verwachting is dat deze capaciteit ruim
voldoende is. Ieder contactonderzoek is maatwerk, dit is de enige manier om er voor te zorgen dat
patiënten en de contacten onze adviezen kunnen opvolgen. Ons team heeft ook veel ervaring om
maatwerk te leveren.
Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over het dekken van kosten. Hierover informeren we u langs
de reguliere weg, bij de behandeling van de bestuursrapportage in de vergadering van het algemeen
bestuur in juni a.s.
Met vriendelijke groet,
Rianne van den Berg, Directeur Publieke Gezondheid

