
530805

llMmiH3M@minvws nll10 2bTo Jminvws nl] |
|@minvws nl]Cc

From

Sent Fri 8 14 2020 3 37 23 PM

Subject RE planning TK brief lessons learned

Received

I

Fri 8 14 2020 3 37 23 PM

2QQ814 Kamerbrief Lessons Learned LvB HL docx

Zie paar kleine aanvullingen

Over het tijdelijke normaal ik heb het laten staan maar ik vind het eigenlijk niet echt slaan op de situatie die er is Het

suggereert dat het de situatie van nu daadwerkelijk tijdelijk is en we weer terugkeren naar het ’normaal van voor de crisis Zo

interpreteer ik het

Maar terug naar voor de crisis lijkt mij niet aan de orde We zitten in transitie en er zijn zaken vooraltijd veranderd

bijvoorbeeld hoe wij kijken naartijd en plaatsgebonden werken

Maar goed een mooie discussie voor een andere keer

Wat wel nodig is is dat we jongeren in ons taalgebruik vanuit het rijk perspectief bieden Helemaal eens Daarvoor zijn goede
woorden nodig die ik zo een twee drie nu niet bedenken kan

Wellicht kan je dit Henk meegeven

Met vriendelijke groet

^^^^^J@minvws nl

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 17 20

^B@minvws nl

^|@minvws nl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

10 2eVan

I0 2e 10 2e |@minvws nlAan PJ

CC

Ik heb uit onze eerdere tekst de belangrijkste passages in track changes toegevoegd

Daarnaast geven veel partners en jongerenorganisaties aan dat we niet moeten praten over het nieuwe normaal maar over het

tijdelijke normaal Dit biedt meer perspectief Maarja lastig om vanuit jeugd te veranderen

Groeten

10 2e 10 2e @ minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 16 50

Aan l 2e 10 2e 10 2s^B^minvwsml
gJ@minvwZnl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

@minvws nlPj

i 2eCC

Stuur ook maar naar mij dan kijk ik tussendoor even

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e | S minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 16 07

Aan

lH
2s l 2e 10 2e 10 2ePminywsinl

I j5 minvws nl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

5 minvws nlMJ

28 I0 2aCC

buiten verzoek



530805

I MT Jeugd Contlnuiteit van zorg |

Ministerie van Volksqezondheld Welziin en Sport Directie Jeugd |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag Postbus 20350 2500 EJ | Den Haag [

m

iminvws nl www rijksoverheid nlB1

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 16 00

Aan

ESS 11
Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

@minvws nlm

I 1CC

Is dat deze versie die ik van

Ik zit nu tot 5 uur bij SG beraad halsema maar kan daarna tekst meelezen voor jeugd

10 2e kreeg

Groeten

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 15 57

Aan

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

l@minvws nl

I 1 @minvws nlCC

Ik heb snel een stiik geschreven voor Even zien hoe snel liij kan reageren Kom ik dan ncliting jnllie
Wei weer een proeesje

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 15 52

Aan

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

10 2e Ixj @minvws nl

pe @minvws nlCC

Tot wanneer kunnen wij reageren imicPP

Met vriendelijke groet

10 2» 10 2« @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 14 59

minvws nlAan m

I 1 10 2S 10 2el@minvws nl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

@minvws nlCC

Ik zat in ovaleg
Ik heb de opzet even bij Ernst liggen vanwege mijn overleg met hem
Even zien hoe liij reageert Dan moeten we zeker nog iets aanvullen op Jeugd
Dus ik kom bij je temg
Gr

10 2a 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 14 52



530805

I^M^fcgJ@minvws nl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

Aan

I 1 10 2» t0 2 @minvws nlCC m

Ik probeerde je net te bellen Ik begrijp dat jij nu de passage van de brief aanpast n a v experttafel gisteren Zouden wij nog

mee kunnen lezen op passages overjeugd

Groeten

10 2e 10 29 @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 14 48

Aan 26 10 2e 10 2 10 2e 1D 2e|@minvws nl |@minvws nl

l@minvws nlB

10 2e

10 2»

10 2e 10 2el@minvws nl |
|@minvws nl

Onderwerp RE planning TK brief lessons learned

|@minvws nlCC [n 10 2e

10 2b @minvws nl

1D 2e
Beste

Hierbij vind je het tijdpad van de brief We naderen dus echt de afronding nu

van de uitkomsten van de experttafels Langdurige Zorg en Effecten Generieke Lockdown op kwetsbare groepen

is nu bezig met een passage op basis10 2e

Einde van de middag sturen we een nieuwe versie naar de BR leden

Groet

10 29

Belangrijke momenten brief Lessons Learned

Zondag Catshuis16 8

Dinsdag DOC directeurenoverleg18 8

Donderdag 20 8 ACC

Dinsdag 25 8 MCC

Vrijdag Ministerraad28 8

10 2s 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 14 augustus 2020 11 12

Aan d0 2e 10X29 10X29 101 29l@minvws nl l@minvws nl

l@minvws nl

10 29 10 29^B@minvws nl

^J^nijnvwsmj
Onderwerp planning TK brief lessons learned

10 2e |@minvws nlCC 10X2e

I

10 2e10 2eHa en

Gisteren was de experttafel kwetsbare personen waar het ook een deel over jeugd ging
Wat is nu de planning voor de TK brief lessons learned Dan kunnen wij daar bij directie jeugd rekening mee houden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van VWS Directie Jeugd



530805

0 2e 10 2eM

@mi nvws n I

Buiten werktljden mailen mag maar hoeft niet

Beantwoord deze mall op een voor jou geschikt moment

Werkdagen maandag dinsdag donderdag en vrijdag

Actuele informatie over opvoeden en opgroeien in tijden van corona is te vinden op www nii nl coronavirus



530812

To Dienstpostbus Secretariat PG[ j@minvws nl]
10 2eFrom

Sent Mon 8 17 2020 11 40 20 AM

Subject FW stukken DOC Lessons Learned

Received

Achterarond lessons learned DOC 18 auaustus pptx

Mon 8 17 2020 11 40 20 AM

Nota Lessons Learned DOC 18 auaustus docx

200817 concept Kamerbrief Lessons Learned docx

HI

Wil i^deze mail svp bij mijn doc stukken doen

GrtBE

10 26 10 2S @minvws nlVan

Verzonden maandag 17 augustus 2020 12 48

minvws nl

^|@minvws nl

Onderwerp FW stukken DOC Lessons Learned

Aan

10 2e 2ok2« io C2o j 10 2e |@minvws nlCC [illj

Bijgevoegd de stukken voor Lessons Learned morgen in DOC Hieronder aanvullende punten als annotatie voor jou Kan je er zo

mee uit de voeten

Toelichtinq besprekinq conceptbrief lessons learned DOC 18 augustus

Proces en resultaten lessons learned afgelopen zondag in Catshuis toegelicht In voorgestelde lijn brief verder uitwerken

inclusief uitgebreidere toelichting op publiekscommunicatie is in deze versie al verwerkt

In brief voegen we komende week nog verwschillende PM s en actuele ontwikkelingen
Voor bespreking in DOC de volgende punten

o Opbouw brief

o Ontbrekende boodschappen
o Welke boodschappen zwaarder aanzetten

Suggesties mailen naar mij mailadres en telefoonnummer staan in colofon nota

Vervolg proces is ACC MCC en MR van 28 augustus
Presentatie van deze brief resultaten wordt nader uitgewerkt

10 2eVan

Verzonden maandag 17 augustus 2020 12 26

Aan

^^^wijenv
nl 10 2e l@minjenv nl

10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl

Onderwerp stukken DOC Lessons Learned

[@minvws nlCC

Bestem

bijgaand de stukken voor bespreking Lessons Learned brief morgen in DOC Brief is nog in bewerking vandaar met oplegnota en

enkele sheets als achtergrondinfo



530820

llUIUd Jill 10 2e 10 2e

10 2e

To

■
@min vws nl]

B@minvws nl]10 2e

Hi 10 2e

10 2e

@minws nl]
10 2e|m UyJggBj@minvws nl]

Dienstpostbus DJ secretariaat MJ

@minvws nl]

Cc |@minvws nl]
From

Sent Thur 8 27 2020 2 46 59 PM

Subject Ter info Escalatieverslag 18 8 2020 en update Autismehuis

Received

200818 Concept intern escalatieverslaq docx

10 2a

Thur 8 27 2020 2 47 00 PM

Bijgevoegd het escalatieverslag van 18 augustus

Daarnaast hebben we vorige week ook een signaal van de bestuurder van het Autismehuis binnen gekregen over

• Corona afspraken tussen gemeenten en aanbieders

• Financiele problemen van het Autismehuis

Igor heeft momenteel contact met het Autismehuis hierover

Mocht je hierover of over het escalatieoverleg meer willen weten wat betreft de stand van zaken laat het dan weten

Hartelijke Groet

10 2e

2e 10 2e

Minlsterie van Voiksaezondheid Welzljn en Sport | Directie Jeugd [

Parnassusplein 5 | 2511 VX I Den Haag | Postbus 20350 2500 EJ | Den Haag [

m

minvws nl |El



530837

10X2e io 2e e 10 2e | 10 2e

10 2e

To |@minvws nl]
From

Sent Wed 8 19 2020 4 59 21 PM

Subject FW regionale component
Received

2QQ819 Kamerbrief Lessons Learned schoon versie 153Q docx

Wed 8 19 2020 4 59 21 PM

10 2eHi

Morgen is er afstemming met

Dit meet ook een plek krijgen in de lessons learned brief Die aaat morgen naar de minister

Wil jij hier morgen een passage voor maken samen met

over de escalatieladder De maatregelen en de regionale aanpak10 2s

En dit ook metmyjj^Jafstemmen10 2s

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 19 augustus 2020 18 28

Aan

Onderwerp FW regionale component

10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderstaande tekstpassage is ingevoegd in de versie voor het ACC morgen We hebben er niet veel tijd mee gekocht Inge geeft
aan de regionale component in de brief te willen als die naar de minister gaat en dat is de tas van morgenavond ivm MCC

Lukt hetomnmorgen op de regionale component een tekst aan te laten leveren Bijgevoegd de laatste versie van de brief

10 2eVan

Verzonden dinsdag 18 augustus 2020 20 32

Aan ^©nTjnvwsjTl
@minvws nl

I0 2e

[10 2e|CC

Onderwerp regionale component

Henri gesproken tekst over regionale component lukt nu niet Daarom onderstaand tekstfragment in een kader invoegen bij
dashboard en bij lokale maatregelen stukJ V

PM invoegen uitwerking regionale maatregelen vs landelijke maatregelen en regionaal dashboard vs landelijk
dashboard inclusief signaalwaarden
Deze week vindt met de veiligheidsregio s verdere uitwerking van de maatregelen en het dashboard signaalwaarden Deze

uitkomst is niet gereed voor de deadline van de MCC stukken 21 augustus 12 00 uur wel voor de behandeling in de MR



530870

2«To jminvws nr

nlv DQSLC° 10 2eCc |@minvws nl]m10 2« | ^

@minvwsTm
From

Sent

Subject RE ONDER EMBARGO Nieuwsbrericht VWS GGD Versie door ministerakkoord bevonden

Sun 8 23 2020 8 23 59 PM

200823 DEFVERSIE Nieuwsbericht Qproeo VWS en GGD AM docx

Im

Sun 8 23 2020 8 23 59 PM

Received

Thx^^^eens
Okey dan laten we het zo ik informeer^^^^vTr GGD

Beoogd moment van plaatsing dan morgen 0800

Lukt dat qua afstemming met Dorien GGD

Dan meld ik dat als embargo voor iedereen

m invws nl10 2eVan

Verzonden zondag 23 augustus 2020 22 06

Aan 2« 10 2e 10 10 2« I0 2e 10 2» i«|@minvws nl |@minvws nl

@minvws nl

c 10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE ONDER EMBARGO Nieuwsbrericht VWS GGD Versie door minister akkoord bevonden

mCC

Vind de aanvullingen in rood beetje voorde fijnproevers dus wat mij betreft niet doen

En wat betreft eerste zinnetje dat zou ik ook zo laten we hebben toch dit soort signalen zie ook bericht twente Dat hoeven

we mi niet met harde getallen te onderbouwen wordt er doorgevraagd dan kornen we er wel uit hoor

m a w lekker zo laten

10 2» 10 2« 5 minvws nlVan

Verzonden zondag 23 augustus 2020 20 32

Aan 10X20 10 2s Bonn 10X20

10X28 lio»2rt { 10 2e loop
l@Tmnvws nl l@minvws nlm m

5jl@minvws nl l@minvws nlCC

Onderwerp RE ONDER EMBARGO Nieuwsbrericht VWS GGD Versie door minister akkoord bevonden

Dan hou je dezelfde vraag immers Oh ja signaleren de GGD en dat Hoe veel dan hoe weet u dat

De aanleiding is geweest zoals ik het heb vernomen dat we een zelfde plotse opleving in testaanvragen signaleren afgelopen

week zijnde aan het einde van de zomervakantie die eerder plaatsvond aan het begin van de zomervakantie Tezamen met de

ontwikkelingen in bijvoorbeeld de sport KNVB die asymptomatisch wil gaan testen en werkgevers WAAR IS DAT OP

GEBASEERD Op basis van wat wordt gevraagd is niet uit data direct leesbaar dat deze genoemde reden de oorzaak zijn van de

40 stijging in testaanvragen Maar vooralsnog de meest logisch mogelijke verklaring

^ hoe sta jij hierin

Bijgaand 2 suggesties waar Martijn GGD me net over belde Ik heb ze in rood in de tekst gezet Grofweg nog meer voorbehoud

Ik heb afgesproken het voor te leggen maar dat er een kleine kans is omdat het anders weer langs de minister moet Maar

bijgaand

Groet

1° 10 2e 10 2e k53minvws nlVan

Verzonden zondag 23 augustus 2020 20 01

Aan IH 10 2e 10 2el 5 minvws nl l a minvws nl

gj@minvws nl

Onderwerp RE ONDER EMBARGO Nieuwsbrericht VWS GGD Versie door minister akkoord bevonden

^@minvws nlCC



530870

Ik zit nog een beetje te kauwen op het eerste zinnetje
‘

Steeds meer mensen’ laten zich testen zonder klachten
’

Vraag journalist hoe veel dan Hoe weet u dat

Moeten we die eerste zinnen niet wijzigen in

“Steeds meer mensen laten zich testen Dat is goed nieuws want etc Maar de GGD’en signaleren dat er ook mensen zijn
die zich laten testen terwijl ze geen klachten hebben

”

Verzonden met BlackBeny Work
fwww blackberry com

i ii10 2eVan

Datum zondag23 aug 2020 6 36 PM

Aan |
Kopie

Onderwerp ONDER EMBARGO Nieuwsbrericht VWS GGD Versie door minister akkoord bevonden

[@minvws nl @mlnvws nl

@minvws nl

10 2e 10 2e ijOMZe I0«2e

do 2e ~no i2 ii io 2e

10 2e

^@minv\vs nl | 10 2e

Hallo alien

Voor de volledigheid Bijgaande versie is door de minister akkoord bevonden en ter info gedeeld met GGD en LCDK

Bericht zal morgenochtend worden geplaatst Tijdstip van plaatsing moet ik nog bevestigd krijgen maar ga uit van morgenochtend
1000u wordt mogelijk eerder

Grt fijne avond

10 2e



530872

2eTo 2QgH@miinvws nl]

@minvws nlj
pregl@minvws nll

I 10 2e 2l0 2eCc |@minvws nl]M

From

Sent Sun 8 23 2020 9 15 29 AM

Subject RE uitleg getallen testvraag capaciteit
Received

I

Sun 8 23 2020 9 15 30 AM

200823 DRAFT Nieuwsbericht Qproep VWS en GGD Versie AM docx

Goedemorgen

Deze schone versie ligt bij LCDK ter afstemming ^^^en CC lIMfeEffl met CC Na hun reactie die versie dan via jou langs

de minister De finale versie stuur ik dan ter info naar LCDK GGD zodat zij goed geinformeerd zijn voorafgaand aan

plaatsing

HL0TW31 pnliWTtffl noemde bij bij dat het wat hem betreft ook10 2S die weer heeft afgestemd met|NB GGD |
prima is om op ma ochtend te plaatsen dan hebben zij voile bezetting ook bij persvragen en het geeft een minder paniekerige

uitstraling het is dan eerder een serieuze constatering waarop wordt geanticipeerd door VWS en GGD

10 2e

Groet

10 2»

io io 2e 10 {2« @minvws nlVan

Verzonden zondag 23 augustus 2020 09 21

Aan |
CC lffl

10 2e 10 2e|@minvws nl @minvws nl

|@minvws nl

w

10 2e 10 2a 00 12 | 10 2S|@minvws nl

Onderwerp RE uitleg getallen testvraag capaciteit

[jj

Hoi

Ik kan me voorstellen dat GGD zeggen uitstellen tot maandag dan heeft het geen zin meer limners de hausse van

afspraken is altijd op maandagochtend

Daamaast had ik met

‘grote druk op de keten wegens snelle stijging’ Dat is belangijk om eenduidig te hebben met elkaar

Moet ik nu nog iets doen of stemmenjullie af met GGD Ik ben vanmorgen beperkt bereikbaar kerkdienst zometeen dan

familiebezoek Vanmorgen tussen 11 45 1300 bereikbaar dan Vanmiddag vanaf 1500 bereikbaar

Groet

10 2e

yvereenstemmlng om met te spreken over ‘max capaciteit bijna bereikt’ maar over10 2a

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiiT coml

| t imnvws nl

22 ana 2020 9 13 PM

101 2®Van

Datininzaterdj

Aan f@miiwws nl ^|@minvws nl

» miltnl

S m

|@minvws nl Hfi]Konie EB

Ondenverp RE uitleg getallentestviaag capaciteit

m m

Ik zou als het even kan dan willen springen naar de maandag Als we op zondag met een boodschap komen maken we het

misschien onnodig groot Shaalt wel uit dat er een accuut probleem is en we het met meer in de hand hebben

Kimnen we morgen alles in de afsteimning afronden en dan maandagochtend bericht uit social

Wat vinden j ullie

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com



530872

10 10 2e 10 2« @minvws nlVan

Datum zaterdag 22 aug 2020 5 09 PM

Aan |
Kopie

Onderwerp uitleg getalien testvraag capaciteit

p ]

Sirs m iiiinv\vs iil I@minvws nl

10 2e @miiivws nl 10 2e @minvws nl

Ha EBI KilfllHDM

Zie bijgaand de getallen Hoewei het me nog niet helemaal gerust stelt zie ik hierin wel extra reden om dit weekend het bericht

met de oproep te laten uitgaan cD^^^eens

Reden

1 er zijn ook andere aanleidingen zoals het bericht uit Twente over groepen die klachten veinzen en verder het anecdotisch

bewijs van de GGD en

2 dankzij de zeer snelle stijging met 40 in een week grote druk ontstaat op de testketen van GGD tot laboratoria

3 Dit maakt de testketen kwetsbaar afname mensen materialen snel moeten omleggen van stromen daarom nu de

oproep aan iedereen in Nederland om zich te houden aan het nu geldende testbeleid alieen bij klachten

Mochten journalisten gaan doorvragen over de testcapaciteit dan is het verhaal nu

het aantal testen op Covid 19 ligt de afgelopen dagen zeer dicht tegen de beschikbare 30K aan er komt komende periode

wekelijks extra capaciteit bij maar komende dagen is het spannend
dat is niet zo zichtbaar in de weekstaten van RIVM daar zie je geen dagelijkse uitslagen meer en bovendien is er sprake van

onderrapportage NB ik heb een check uitstaan bij RIVM want zij hebben mij erenkele weken geleden van verzekerd dat alle

labs rapporteren Maar eigenlijk kan dat niet kloppen als er 64 labs Covid testen doen er in de virologische weekstaten steeds

nooit meer dan 54 labs worden gemeld
maar dit wordt wel gezien door het LCDK in de cijfers van CoronIT en hun wekelijkse uitvragen bij labs

Groet

10 2»

10 2e

I0 2e
^

10 2«

@minvws nl

»



530881

To ■minvws nl]
IMUaitaa@rninvws nll Miami ■10 2eCc iminvws nllm

10 2eiminvws nl] 5 minvws nl]w

From

Sent

Subject RE Verslag CCT LZ 26 8 Verzoek reactie op lessons learned briefvandaag 14 30 uur

Received

imaaeOQI png

Wed 8 26 2020 2 25 26 PM

Wed 8 26 2020 2 25 27 PM

200825 Kamerbrief Lessons Learned versie 21 30 uur mvde docx

Zoals je weet zullen we over mensen met een be perking en chronische ziekte een aparte brief versturen naar de Tweede Kamer

Op verzoek van Ernst zo dicht mogelijk op de brief over de brede lessons learned waarover we onderstaande mail ontvingen

vandaag Ik zie in deze brief nu geen verwijzing naar onze brief Het lijkt ons goed dater alsnog in op te nemen Ik heb hiervoor

een tekstsuggestie gedaan

Met vriendelijke groet

10 2e

t10 2a 10 2a

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Langdurige Zorg | Afdeling Kwaliteitsbeleid Zorg

Parnassusplein 5 Den Haag

10 2eTelefoon @minvws nl

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 11 28

Aan 10 2e 10 2e toK2 » 10 2e

10 2e 0idk2« 101 2 10 2e f
10 2e

igj nl

gminvws nll@minvws nl @minvws nl[m

10 2e

_

10 2e e 10 2e

10 2e Jio 2e ioi 2e ^~ iQ 2e i1Bi 2e io 2e ^io ^2 10 2e

10 2e 10K2 2i 10 2etfltSB^rninvws n^

M@mmvws nl 10 2erninvws nl J
@minvws nl

gminvws nl

10 2e 10j 2e

minvwsm^TB ® 10 2e101 2 gminvws nl _Dienstpostbus Directiesecretariaat DMO

@minvws nl[E 10 2a

10 2a

10 2a 10 2e@minvws nl |^Kgl@minvws nl

KiL

@minvws nl |
minvws nl H

@minvws nl j
| J

|@minvws nl

in 5 io i2e10 2e 10 2e @minvws nlfij m

10 2e

10 2e

I 10 2e

g
10 2e

10 2e 2io » 10 2e

io 2e 10 2e I
l@minvws nl■

i10 2e

10 2e R 10X2e |

@igj nl l@minvws nl |
^3M@minvws nl [@rnjny\^jil DienstpostbusDGLZ |

i 101 28l@minvws nl

minvws nl |
^^@minvws nl |

Onderwerp Verslag CCT LZ 26 8 Verzoek reactie op lessons learned briefvandaag 14 30 uur

|@minvws nl

minvws n^ Peeters T J Thomas

@minvws nl

m W

5w@minvws nl

2flT0 2 101 28 10 2e

Dubbel



530881



530907

To L»MWfl minvw t nil

From

Sent

Subject RE Reactie sturing streefnorm en indicatoren

Received

m

Fri 8 28 2020 10 49 52 AM

Fri 8 28 2020 10 49 53 AM

200825 concept brief Testen en traceren naiaar 2020 V2 V3 RKQpmerkeinaen minister aanpassinaen docx

Deze kan je nu lezen

Opmerkingen van^^Q heb ik erin verwerkt Wachten nog op opschalingsplan

Groet

10 2«

10 2e

11 ■I

10 2e @minvws nlE

10 2« 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag28 augustus 2020 12 20

Aan ■x10 I0 2e 10 2« [10 2a Q0»I2« [10X2 1 10 2e 10 2e Qiox2 imw|@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl

10 2» 10 2e 10 2e| S minvws nl |
Onderwerp RE Reactie sturing streefnorm en indicatoren

CC m |@minvws nl

Hallo

De suggesties zijn volgens mij in tegenspraak met elkaar Bij de sturing wel toevoegen dat er regionaal dashboard is met inzicht in

de situatie per regio En bij de performance indicatoren dat niet willen maar juist op landelijk niveau houden

Vanuit de pure opdrachtgever nemer relatie snap ik het De landelijke org legt verantwoording af over de prestaties Dat moet

ook De minister wil daarnaast inzicht in de regionale uitvoering En de TK ook Daar kan hij nl op uitglijden

Dus tav doel 6 de tekst die er nu staat ziet vooral op indicatoren die een landelijk beeld kunnen geven de performance van het

geheel M wil ook inzicht in waar het spaak loopt Anders lastig tijdig oplossingen te creeren en een aanwijzing geven zoals in de

sturingsparagraaf staat

10 10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 11 09

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e O t t| 53 minvws nl | 5 minvws nl

| 5 minvws nl

10 2eCC ^g
Onderwerp FW Reactie sturing streefnorm en indicatoren

5 minvws nl

Volgens mij is dit prima tekstsuggestie maar hoor graag jullie oordeel

10 2e

10 2e

£0 2e]
_

10 2«

Smmvws nl

k

^^3@ggdghor nl

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 10 59

10 2eVan
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do 10 2» 10 2« @ minvws nlAan

10 2e 10 2el@gfidghor nl @ggdghor nlCC 10 2e 10 2e

Onderwerp Reactie sturing streefnorm en indicatoren

Dubbel

10 2e

10 2e
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Dubbel
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To

gSZfm l —iSS iiCc m

From

Sent

Subject
Received

imaaeQQI jpg

200825 concept brief Testen en traceren naiaar 2020 V2 V3 RK cs docx

□
Thur 8 27 2020 7 23 40 PM

RE 200825_concept brief Testen en traceren najaar 2020 V2_V3
Thur 8 27 2020 7 23 40 PM

Hoi

Ik wil ook even mijn complimenten geven voor deze brief Heb ipv delen nu hem helemaal kunnen lezen en echt mooie brief

Klasse

Voor morgen voeg ik in de versie van inge nog een paar punten en komma s die ik zag echt neuzel werk maar voor de minister van

VWS die bekend is geworden door jeugdbeleid is het we I handig om de Jeugdwet te noemen ipv de Wet jeugdzorg

Punt van belmomenten moeten we nog wel echt even horen van^^^ Morgen in afst overleg

Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassuspiein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag I

§ secretariaat

@minvws nl

2

El Qj

10 2e 20 2e 10 2e 10 2e

10 10 2e

10 {2B OCOHIs

10 2s

10 2s 10 2« 10 2e

Dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e

10 10 2e 10 2e
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10 2e 2» 2 i

10 2e 01 mx

10» 2e

10 2e 10 2e 1Q 2e

10 2e

Dubbel

10 2e

noH2 10 2e

10 10 {2e

10 2e 0D 2e 10M2e

10 2e QioK2e 10K26

10 2a

10 2e 10 2e 10 2a
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10 2e

d0 2e

tmi 10 2e

10 2e 10 2e

do ioj 2e 10 2e

Dubbel
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10 2eTo iminvws nl] min vws nl] 10 2e ioK2« e T0 2e

winvws nl] Wiel[^El
HH@minvvys nlFB

invws n I]
[ iIfeQB@minvwsnl1

m

iuaifcgj i [
From

Sent Wed 8 26 2020 8 54 13 AM

Subject RE Aanvulling in Kamerbrief

Received

200825 concept brief Testen en traceren naiaar 2020 RKAM HH docx

Wed 8 26 2020 8 54 14 AM

Ha alien vanmiddag moet de brief in de tas van de minister helaas de coordinate niet waar kan nemen zal ik dat

doen Ik wil jullie vragen om allemaal nog een keer door jullie eigen onderdeel te gaan en met name naarde gele arceringen te

kijken en aan te passen Neem inderdaad zoveel mogelijk moties en toezeggingen mee

Aanleverdeadline is nog niet bekend maar ik wil nu vragen uit te gaan van 15u aanleveren bij mij Dan heb ik tijd om samen te

voegen en kanBH^|er nog een keer naar kijken voor het naar de minister gaat Als aanleverdeadline nog verandert horen

jullie zsm

Dank en weet me te vinden bij vragen

Groet

10 29| 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 09 18

Aan 10 2e 10 2e ioi 2e Q | 10 2e|@minvws nl |@minvws nl

|@minvws nl [Q2]
Onderwerp RE Aanvulling in Kamerbrief

|@minvws nlm m

Mijn toevoegingen

io io 2e I0 2e [@minvws nlVan

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 08 18

Aan IH 10 2e 10 2e 10 2el@minvws nl @minvws nl 10 2© 1 10 2e » 10 2e

|@minvws nl

Onderwerp Aanvulling in Kamerbrief

10 2e

Ha

Nabranders nog over testen

duurzamer inrichting van in crisistijd opgezette cooordinatiestruetuur voor testketen daarom onderbrengen ledk als

dienstindeideel rijksoverheid
iets zeggen over kostenaspect en daarom inzetten op kosteneffectieve oplossmgen zoals poolen en innovatieve testen

Willenjullie dat nog toevogen
Gr

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiTy comj
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10 2e Oiok2 » i0H2e [Ji 10 2e

io 2e mmm

To @minvws nl]
From

Sent Wed 8 26 2020 3 30 17 PM

Subject FW 200825 Praatplaat Coronastrategie
Wed 8 26 2020 3 30 17 PMReceived

200825 Escalatieladder Q6 pdf

10 2e 2e 10 2e 10M2e 10 2e |@minjenv nlVan |
Verzonden woensdag 26 augustus 2020 17 21

|@minvws nl

Onderwerp FW 200825 Praatplaat Coronastrategie

10 2eAan 10 2S

BD DGC 1910 2e 10 2e @minjenv nlVan

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 17 17

Aan 10 2e 10 2e 1C 2e 10 2e

10 2e

I0 2S 10 2e 10 2Sl@minjenv nl |@nctv minienv nl

10 2e BD KS

Onderwerp FW 200825 Praatplaat Coronastrategie

Snctv minienv nl

Nieuwe versie escalatieladder

| BKB10 2e 10 2e @bkb nlVan

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 17 15

Aan BD DGC 19 |
Onderwerp Re 200825 Praatplaat Coronastrategie

10 2e 10 2e @minjenv nl

10 2»Hi

Eii hierbij dan nog een nieuwe versie van de escalatieladder

Groet

10 2e

Op wo 26 aug 2020 om 16 41 sclireef |@miiijenv nl

Heel veel dank Hij gaat hier het circuit in mogelijk volgen morgen nog wat kleine details Akkoord met jullie
oplossing voor 2

Groeten

BD DGC 191C 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 {2e @bkb nlVan BKB

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 14 23

Aan BD DGC 19 j
Onderwerp Re 200825 Praatplaat Coronastrategie

10 2e 10 2e l@minjenv nl

In de bijlage vind je een nieuwe variant van de praatplaat en de twee nieuwe versies met de titel Regionale inschaling

We hebben het bij blok 2 net wat anders aangepakt want meerdere blokken zouden automatisch ook zorgen voor

meerdere pij len wat met bevorderlijk zou zijn voor de leesbaarheid van de sheet

Vriendelijke groet

I0 2e
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Op wo26aug 2020 om 11 54 schieef BD DGC 19 1 ■Y n ii ieii ill10 2s 10 2e

Dank voor het snelle werk en iedereen is hier erg blij met het resultaat

Maar het leverde natuurlijk wel een paar veranderingen op

Hiermee loopt de tekst ook synchroon met de Kamerbrief die nu gemaakt wordt

Kunnen jullie bij het kaartje de kop veranderen graag Regionale Inschaling ipv regionale duiding Graag in

beide varianten van de kaart goede kans nl dat in de brief de variant met alleen Amsterdam en Rotterdam

gebruikt gaat worden Maar die andere past beter bij ons verhaal

Dank alvast

Groeten

10 2e

le blok

Verwijder tekst en door bron en contactonderzoek

2e blok

Onder het tweede blok komen twee nieuwe blokken

Blok 2b beeld naleving en handhaving door de Veiligheidsregio s

Blok 2c beeld bron en contactonderzoek van de GGD

Beide blokken krijgen een pijltje naar het 3e blok

3e blok

Virusbeeld vervangen door risiconiveau woord staat er twee keer

Ernstig vervangen door zorgelijk

zorgelijk vervangen door ernstig

deze wijzigingen graag ook in het plaatje van de ladder doorvoeren

4e blok

Virusbeeld vervangen door risiconiveau

We zijn nog niet helemaal blij met de formulering verder maar ik weet nog niets beter Mogelijk komt daar

nog een aanpassing

5e blok

veiligheidsregio vervangen door decentrale overheden

stellen een pakket vervangen door stellen aan de hand van het risiconiveau een gericht pakket

6e blok

alarmerend vervangen door ernstig

7e blok

Er zijn maatregelen in vervangen door Maatregelen zijn gebaseerd op

| BKB j
Verzonden woensdag 26 augustus 2020 11 13

C10 2» 10 2e 53bkb nlVan
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10 2e I0 2eBD DGC 19 j
Onderwerp Re 200825 Praatplaat Coronastrategie

@minjenv nlAan

Hal 10 2e

Hier zijn we gisteravond en vanochtend al mee aan de slag gegaan In de bijlage vind je daarom een eerste opzet voor

de praatplaat We hebben bewnst gekozen voor een liggende variant omdat dit dan geprint kan worden en voorje
neergelegd kan worden en op een beeldscherm wordt luj ook zo groot mogelijk weergegeven

Om het te vullen is er altijd een inleiding nodig onder de titel Die heb ik nu even zelf geschreven maar laat vooral

weten als er aanpassingen gedaan moeten worden

Vriendelijke groet

10 2e

Op di 25 aug 2020 om 18 18 schreef| BD DGC 19 4 lfgminienv nl10 2e 10 2e

Dit is het Zo kort mogelijk uitgelegd wat de strategie behelst Volgens mij is de praatplaat een combinatie tussen iconen

beeld zoals de escalatieladder en tekst Mijn tekst is de basis maar alles wat in beeld uitgelegd kan worden en waar mijn
tekst korter kan of kan verdwijnen is mooi

Dus aan jullie vormgever om er wat moois van te maken

Ben altijd belbaar

Mochten jullie morgenochtend al tijd hebben dan zou het super zijn dan kunnen we het in overleggen in de middag al

gebruiken Maar echt alleen als het lukt want ik voel me al een beetje een slavendrijver
Groeten

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektromsch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

10 2e

BKB | Het Campagnebuieau
Westerstraat 252 254

1015 MT Amsterdam

I0 2e gbkb nlE

W http www bkb nl

10 2e

Schriif je in voor de BKB Nieuwsbrief

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadiesseerde bent of dit bericht
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abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade vail welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for yon If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

10 2«

BKB | Het Campagnebureau
Westerstraat 252 254

1015 MT Amsterdam

muif
10 2» gbkbnlE

W http www bkb nl

m 10 2«

Schriif ie in voor de BKB Nieuwsbrief

Dit bericht kail infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent indie electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

10 2e

BKB | Het Campagnebureau
Westerstraat 252 254

1015 MT Amsterdam

TO
M

fgibkb nlE 10 2e

W http www bkb nl

m 10 2e

Sclirijfje in voor de BKB Nieuwsbrief
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Dit bericht kan infonuatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Mmisterie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform die sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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I 10 2e10 2e 10X2 10 2e 10 2e

10 2e

I 10 2e 2ok2b» ioM2ejj

10 2e Bj io 2erJTo @m in vws nl] |@minvws nl]10 2»

@minvws nll

From

Sent Thur 8 27 2020 5 15 42 PM

Subject FW lessons learned

Received Thur 8 27 2020 5 15 44 PM

2QQ827 Kamerbrief Lessons Learned MR docx

Biilaae 1 Experts Lessons Learned traiect docx

Biilaqe 2 Kamerbrief LL BNC fiche Paraatheid COVID19 docx

biilaae 3 Strateqie en Escalatieladder v26 pptx

Voor jullie info In gesprek met Minister is nog wel afgesproken dat hij op aantal piuiten nog wordt opgepoetst tussen MR

en dinsdag We hebben vooral de boodschap en presentatie geoefend Belangrijkste echter de komende dagen is aan een

strakke boodschap werken richting persco dinsdag en de coalitie meenemen

Dus hierbij alvast een versie om beetje in te lezen Marjolijn of om in inje archief te kunnen hebben £10 2e

Metvriendeliike groet
10 2e

Duo DG Volksgezondlieid

Verzondenmet BlackBeiry Work
www blackberry conf

10 2e 10} 2e @minvws nlVan

Datuin^qnderd^27 an^2020 7 12 PM

Onderwerp RE lessons learned

IH

10 2e 1Q 2e IU C’ | 10 2a l@minvws nl

Hierbij de versie zoals deze straks ook wordt aangeleverd voor de MR

18X2« 6 10 2eiMewr

10 126

Ministerie van Volksgezondheid Welzljn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

@minvws nl

1Q 2fl|««i 10 2e

10 2e 10 2e @minaz nlVan

Verzonden donderdag27 augustus 2020 18 00

Aan

ifrrfCC [ji

Qnderwerp RE lessons learned

Dubbel
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10 2e d0 |2e 10 2e 10 26

10 2 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 2»w 10K2« 1D 2e

Dubbel
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To iminvws nl]

i@minvws nl] ilHiai6Bl@minvws nll ItiaiEBl10X26Cc [ E

l@minvws nl]
10 2eFrom

Sent Fri 8 7 2020 1 52 34 PM

Subject input IZ op brief

Received

kamerbrief Lessen trekken door internationaal te verqeliiken docx

Fri 8 7 2020 1 52 35 PM

2020 08 07 BNC fiche Paraatheid COVID19 schoon docx

Ha 10 2e

Ik had jou woensdag al stukjes gestuurd die op enigerlei wijze in de brief kunnen belanden over vergelijken10 2»

In bijlage 1 opnieuw dat stuk met toegevoegd een korte passage waarin we verwijzen naar de mededeling van de Europese
Commissie over kortetermijnparaatheid Het leek mij het meest logische om die onder te brengen onder het kopje waarin we

beschrijvn wat we qua vergelijken hebben gedaan10K2S

Kun jij die passage of die zin en de daarbij behorende appreciate bijlage 2 samen voegen met a lie andere stukjes tekst die je
nu krijgt

En van ^^nog een collegiale tip zij verwacht dat mensen niet in staat zijn om voor het debat woensdag stukken aan te

leveren en dat we de meeste kans maken met een herinnering op donderdagochtend
Maar jij enliiaiHDlzitten goed in die wedstrijd volgens mij ©

Thx en fijn weekend

10 2e

10 2e

afdeling Algemeen Economisch Beleid

directie Macro Economische Vraagstukken Arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

@minvws nlElciox K2e 10 2e 10 2e
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tElliMiiiWsaM@minvws nll

| riii«JB@minvws nl]

llBraB@minvws il]10 2e 10 2eTo

minvws nl

Cc w

From

Sent

Subject ter info FW Wijziging reisadvies delen van Spanje
Received

2020 08 07 Reisadvies Spanie 9352 Coronavirus nieuwe reaio s vanaeel naar oranie docx

Sun 8 9 2020 6 33 35 PM

Sun 8 9 2020 6 33 37 PM

Zojuist gecommuniceerd dat groter deel van noord spanje op oranje gaat per middernacht Geen verdere actie nodig maar wel

goed om te weten voor jullie ook

10 2e 5 10 2e @minbuza nlVan |
Verzonden zondag 9 augustus 2020 19 11

Aan ^^^3@m invws n I10 2e 10 2»|@ minvws nlm

|@minbuza nl

Onderwerp FW Wijziging reisadvies delen van Spanje

Beste collega’s

Fyi bijgaand bericht dat per vannacht 12 uur delen van Spanje als genoemd in benclit en m overeenstemming met rivm

bericht van vrijdag jl op oranje gaan
Bericht gaat 20 00 gepubliceerd worden

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackben~v com

10 2e [@minbiiza nlVan

Datum zondag 09 aug 2020 7 00 PM

Aan |
Onderwerp Wijziging reisadvies delen van Spanje

1Q 2e

l@miiibuza nl COM JB@mmbuza iil10 26 [@minbuza nl DEU VIRUS j 10 2e10 2e

Beste coUega’sf
Het reisadvies voor delen van Spanje zal vandaag worden geactualiseerd ingangsdatmn vannacht 12 uur 10 8 dus

Push zal om 20 00 uur zijn

We lateu nu nog 1 zin bijvoegen orndat kaart pas in de loop van morgenochtend wordt gepubliceerd

Zie reisadvies in bijlage
Mvgr

10] 2s

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeiiT com

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van benchten
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This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in die electronic transmission of messages
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To [ |@minvws nl] iiaitSM@minvws nl1

|@minvws nl]Cc | HB@minvws nl]
From

Sent

Subject
Received

Stand auQustusbriefplaat eml

I
Tue 8 4 2020 7 33 13 AM

RE Totaalbeeld Augustusbrief v8 xlsx

Tue 8 4 2020 7 33 14 AM

De besluitvorming overde augustusbrief komt nu dichterbij
Onze inschatting is dat de 2 keer 200 min programmageld voor de COVID 19 directie via de ambtelijke weg het niet gaat halen

Zeker als er geen concrete plannen onder liggen
Zie bijgaand ter informatie de reactie van de IRF op ons beeld Ook de middelen voor de GGD s in 2021 wijzen ze nu af We

moeten nu afwegen of we nu voldoende politiek mandaat hebben om de claims overeind te houden en ze alsnog via de politieke
band binnenhalen of dat we ze doorschuiven naarde voorjaarsbesluitvorming maart april 2021

We kunnen ook het voorstel nu iets matigen dus bijvoorbeel geen 2 keer 200 min maar 1 keer 50 min en later bezien wat er

meer nodig is

Ik hoorgraag hoe juilie hierover denken

Mvq

10 2» 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 13 40

2 m invws n I

3@minvws nl |
Onderwerp RE Totaalbeeld Augustusbrief v8 xlsx

j^J@minvws
nlAan Em

I ICC m rri

Bedankt We kunnen op dit moment wel iets meer onderbouwing geven maar nog niet volledig Wanneer verwacht jij dat we dit

bij^0moeten aanleveren

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 13 20

Aan y 10 2» 10 2el@minvws nl @minvws nl

10 2»^g|@minvws nl |
Onderwerp RE Totaalbeeld Augustusbrief v8 xlsx

l@minvws nlCC

10 2eHoi

Bedankt We nemen het op in de lijst ^^^had eea al doorgegeven inderdaad

Voor nu is het voldoende maar de 2 keer 200 min is nu erg globaal omschreven Die zal Financien afkeuren vanwege gebrek
aan pxq onderbouwing
Kunnen we daar iets specifieker worden
Ik heb de reeks nu omschreven met de titel beheersing coronavirus met de volgende toelichting

Deze middelen zijn bedoeld voor het op de middellange termijn beheersen van het coronavirus Dit kan onderverdeeld worden in

de volgende thema s

dashboard app

Ondersteuning lokale aanpak bestrijding brandhaarden

Implementatie verspreiding vaccin en ontwikkeling innovatieve behandeling

Doorontwikkeling en uitvoering

10 2e 1C 2b @minvws nlVan

Verzonden donderdag 30 juli 2020 12 05

^n@minvws nl

^^rninvws nfc |
Onderwerp Totaalbeeld Augustusbrief vS xIsx

Urgentie Hoog

3M@minvws nlAan

l@minvws nlCC

Hallo ^^^en I0 2e

Zoals afgesproken ontvangen juilie hierbij de opmerkingen aanvullingen bij het totaalbeeld Augustusbrief voor de

programmadirectie COVID 19 Deze mail is afgestemd en akkoord bevonden door | 10 2e 10K2 a 10 2e
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S v p een extra regel toevoegen in de coronamand voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van 200 min voor de

thema s

Doorontwikkeling en uitvoering dashboard app

Ondersteuning lokale aanpak bestrijding brandhaarden

Implementatie verspreiding vaccin en ontwikkeling innovatieve behandeling

1

De post GGD voor het jaar 2021 te verlengen met hetzelfde bedrag t w 465 min

Deze kosten zijn bedoeld voorde testafname analyse in de labs en het bronnencontactonderzoek

2

Kosten voor met name de vaccinontwikkeling zijn op dit moment moeilijk in te schatten Daarom het verzoek om deze

post wel als extra regel op te nemen in het overzicht maar het bedrag op PM zetten Onderbouwing we kunnen nu nog

geen inschatting maken de kosten zijn afhankelijk van oa de aankoopkosten van een vaccin en de hoogte van de

medefinanciering vanuit de EU

Als het goed is hebben jullie vanuit PG het verzoek gekregen om de volgende twee posten op te nemen voor

2020 Verzoek is om deze posten ook in 2021 op te nemen t w

3

4

a Vergoeding veiligheidsregio s 2020 15 4 min zelfde bedrag is in 2021 nodig
b Vergoeding JGZ instellingen niet vallend onder GGD en 2020 4 5 min zelfde bedrag is in 2021 nodig

Tenslotte het verzoek om bij de post GGD GHOR een bedrag van 100 min in 2021 op te nemen in 2020 was dit bedrag
hoger vanwege ontwikkelkosten

a GGD GHOR 2020 138 min en in 2021 is 100 min nodig

5

Bel vooral als je vragen of suggesties hebt

Groet

10 2e10 2e |

MT lid Directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie |

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport |

Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 I 2500 EJ | Den Haag |

13e verdiepingj

@minvws nll www riiksoverheid nl10 2e

^^^3@minvws nl

Verzonden woensdag 29 juli 2020 12 02

Aan

Onderwerp FW Totaalbeeld Augustusbrief vS xIsx

10 2eVan

C10 2e 10 2e l@minvws nl

Hierbij de actuele plaat en de deadline voor de augustusbrief

Groet

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 29 juli 2020 11 53

Aan minvws nl minvws nlm rn m m

minvws nl

l@minvws nl

minvws nl

10 2e l@minvws nl
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CC _Groep FEZ BT medewerkers minvws nl

Onderwerp Totaalbeeld Augustusbrief v8 xlsx

I0 2e 10 2» l@minvws nl

Beste CFA s

Zoals afgesproken in het ROB zouden jullie het totaalbeeld voor de augustusbrief ontvangen

Morgen willen we deze versie naar de IRF sturen

Mochten jullie nog opmerkingen aanvullingen op de coronamand hebben dan horen we dat graag uiterlijk donderdag 30 juli
12 00

Groet

10 2e sn
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To ■minvws nl]

H@minvws nl]Cc Qj

From

Sent Wed 8 5 2020 4 58 45 PM

Subject FW belgie
Received

politieverordenina 29 iuli 2020 pdf

2020 08 05 Maatregelen Belctie docx

Wed 8 5 2020 4 58 46 PM

Nu met iets aamgepast memo Overtesten op vliegvelden

G roet

10 2s

Department of International Affairs

Ministry of Health Welfare and Sport

| S minvws nl10 2e10 26 1L

10 2eVan

Verzonden woensdag 5 augustus 2020 17 41

@minvws nl

ilH iCC

Onderwerp belgie

Hier het memo mbt Belgie
Zit ook bijlage bij met maatregelen Antwerpen
En link naar formulier voor reizigers

G roet

10 2e

D e pa rtm ent of I nte rnat i ona I Affa i rs

Ministry of Health Welfare and Sport
Ca minvws nl10 2e[IjfO

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 augustus 2020 17 00

ffl@minvws nlAan

10 2e 10 2eminvw5 nl l@minvws nlCC 3

| jjy2gl@minvws nl

Onderwerp RE Terugkoppeling acties call 5 8 14 00 uur

l@minvws nl m

veel dank

Info over Belgische maatregelen komt morgenochtend voor 12 00 u naarje toe

Ha 10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

[j~^^^j@jnmvws n

Datum woensdag 05 aug 2020 4 02 PM

Aan [J~
Kopie

Onderwerp FW Temgkoppeling acties call 5 8 14 00 uur

10 2eVan

^^j^invws
nl U iiiiiivws nl

~51@minvws nl

m M

I

In de call vanmiddag heeftltulSlnoo enkele vragen gesteld Duitsland is wat mij betreft al afgedaan met de factsheet die jullie
hebben aangeleverd ik heb de kern van de Duitse aanpak nog wel even in een Q A gegoten vroeg AZ om Lukt hetom voor

wat betreft Belgie nog op een rij te zetten hoe het beleid daar is En lukt het om dat morgen om 12 uur bij mij en IlMEDlaan te

leveren
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Bij de Q A s vragen we meestal om ze eerst met de DG af te stemmen maar aangezien het hierbij om puur feitelijke informatie

gaat is dat denk ik in dit geval niet nodig Ik cc voor het geval zij daarin een andere afweging maaktt Q 2e

10 2eGroeten

C10 2e 10 2b S minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 augustus 2020 15 24

Aan ^^^@minvws nl

Onderwerp RE Terugkoppeling acties call 5 8 14 00 uur

10 2e 10 2e £10 2e l@minvws nl

Daarnaast had de minister nog behoefte aan Q A s over

Testen hij wil graag ook bijgepraat worden over problemen en oplossingen bij de GGD en en coronateam

coronIT

Dashboard wanneer komt wat er in richting 1 9 hoe zit het met signaleringswaardes rioolwater maar daar had [jjgjggjal
iets over dat ze door zou sturen

wat doet Duitsland nou meer dan wij Wat doet Belgie rneer registreren die auto s10 2S

10 2e

^^^^@minvws nl10 2eVan

Verzonden woensdag 5 augustus 2020 15 19

Aan Coronateam PG |
Onderwerp FW Terugkoppeling acties call 5 8 14 00 uur

10 2e l@minvws nl

Tenigkopp call enl 10 2e

Gi

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny comj

10 2 @iniirvws nlVan IH 10 2e

Datum woensdag 05 aug 2020 3 11 PM

Aan Slfi minvws nl M @minvws nl10 2em

UV7 mmvws nl @minvws nl@uiiiivws iil Miam m

» @minvws iil I @minvws iilfij m [5] m

@minvws nl IllUItSI@ininvws nl @iniiivws iil REm [j] m

10 2e |@miiivws ul @minvws iilm

[@miiivws iil l@minvws nl @minvws ulW

l 2s@minvws nl l@minvws ulm M m

^^^^^^[@miiivws nl

Ondenverp Temgkoppeling acties call 5 8 14 00 uur

Dag alien

Hierbij terugkoppeling van de 5 8 14 00 uur

5 8 Terugkoppeling en acties call

Uitwerkinq maatreqelen

Vanavond voIgt uitsluitsel over start asymptomatisch testen terugreizigers mogelijkheden voor start is volgende week

woensdag Hiervoor moet het coronateam worden aangepast

Opzet is nu testservice wordt aangeboden aan alle in en terugreizende personen uit oranje landen Kinderen zijn uitgesloten Dit

is uitgebreider dan Duitsland

PG blijft nog contact zoeken met Eindhoven voor gelijke opzet Rotterdam loopt wel al het gesprek om hierbij aan te sluiten

PG gaat na of zij extra capaciteit kunnen inzetten voor de testafnames
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PG gaat ook na of op matrixborden ook kan worden opgeroepen om asymptomatisch te laten testen als je terugrijdt uit een

oranje land gebied De boodschap moet consistent zijn voor reizigers dus PG stemt dat nog af met RIVM wat daarin handig is

Aan de GGD s wordt gevraagd hoe het proces van testen kan worden versneld versterkt

Vraag aan het OMT wordt hoe zeer moet het proces van BCO versneld zijn dat asymptomatisch testen zin heeft zowel

uitvoering en gedragskant

Reqionale maatreqelen

MMZS belt nog met MJ V voor het torentje overleg
De maatregel over publiek bij voetbal wordt nog besproken in het torentje Voorstel om het wel via de handhaving

veiligheidsregio s J V laten lopen

Groet
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|@minvws nl] Ende[

10 2e 10 {2e l 10 {2 ] 10 2eTo

Hi 10 2e10 2eCc mMSBM@minvws nli

10 2e e{ioi 2ej {io} 2eFrom

Sent

Subject
Received

2020 08 15 Info uit het veld docx

ID M2e

Sat 8 15 2020 1 33 21 PM

Info uit rondje langs de velden

Sat 8 15 2020 1 33 26 PM

Hoi i

Bijgevoegd de opbrengst van de informatie uitvraag die we hebben gedaan bij enkele aanbieders in de ouderen en de

gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam en de regio Amsterdam Geeft enige inkleuring aan de licht oplopende cijfers op basis

van het dashboard Zie met name de passage over personeel Kan wat mij betreft door naar minister s mocht je dat opportuun
achten

M v g

10 2e
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10 2eTo minvws nll

|@minvws nl]

vws nl]
10X26Cc

From

Sent

Subject
Received

imaoeQQI png

[m

Mon 8 17 2020 2 14 25 PM

Sitrap LZ

Mon 8 17 2020 2 14 26 PM

2020 08 15 Info uit het veld docx

10 2eHoi

De komende twee weken lever is de sitrap aan Helaas iets vertraagd dit keer In de week van 31 08 neemt een andere collega
dit van mij over

Vorige week is een korte belronde gedaan in de regio Amsterdam en Rotterdam Daaruit blijkt

• Besmettingen in verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg lopen op
• Groter gebruik PBM ook bij non convid dit leidt tot grotere vraag via reguliere kanalen
• Zorgen omtrent inzet personeel krapte herstel eerste golf verzuim quarantaineregeling en minder inzetbaarheid

vanuit dagbesteding want die is ook weer opgestart wei veel stagesplekken
• Beroep op covid capaciteit buiten ziekenhuis neemt weer toe

Groeten

ij

Beleidsmedewerker Directie langdurige Zorg LZ

MSc Governance and Leadership in European Public Health GLEPH

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

I0 2e 5 mi nvws nl
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tMHa@minvws nl110 2e 10 2e 10 2e

lia 2e 10 2e eji3 2ei 1 1 l2e’[JJ§|||||
To

From

Sent Fri 8 28 2020 12 16 12 PM

Subject RE Document2

Received Fri 8 28 2020 12 16 12 PM

2020 08 28 QMT natu docx

Kun je hiermee uit de voeten Ik heb ook iets over BAO toegevoegd maar wellicht loopt dat via lOWe

fEEgI@minvws nl10 2e ii 10 2e 10x2 1 10 2eVan

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 13 30

Aan

Onderwerp RE Documents

10 2e 10 2e SjlOM2ei C10 2e 10 2e |@minvws nl

Kijk even in het opmerkingenveld waarin ik dat heb aangegeven En ik had zelf al wat dingen uit het OMT advies opgenomen

Daar zou je ook nog kunnen aanvullen aanpassen

Het gaat denk ik even om een goede intro voor het onderzoek toezegging aan de Kamer rechtzetten dat dit niet in opdracht
van VWS was en of we de bijlage meesturen of het onderzoek zelf

Je kunt dat aanvullen in het doc dat ik om 11 00 uur stuurde

Groet

10 2e a «0» 2e| t1i» 2e 10 2a @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 13 08^
Aan

Onderwerp RE Document2

10 2«

10 2e ii I0 2e Wei 10 2e 10 2e @minvws nl

10 2eHoi

Ik denk dat ik zelf aan de lat sta Wat verwacht je concreet

M v g

10 2e h 10 2e 10x20 10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 11 03

Aan

Onderwerp Document2

10 2e a lOM2e 10X29 10 2e l@minvws nl10 12

In bijgaand A4 heb ik het stukje over het onderzoek opgenomen Dan heb je een beeld van hoe jullie tekst daarin kan landen

Ik hoorgraag nog even met wie ik hierover kan schakelen

Groet

10 2s
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■ HEiI39@minvws nl]

LBEISBjl@minvws nl]

10 2e 10 2e] l 10 2 IOC 10 2e 10 2«To jminvws nl]
10 {2e I] 10 26 ^ iminvws nll

10 2e e{ioi 2e {io} 2e W| 2eCc |@minvws nl]ID M2e

10 2eFrom

Sent Sat 8 29 2020 3 45 37 PM

Subject RE Corona dashboard

Received Sat 8 29 2020 3 45 39 PM

2020 0051 Brief PPG Samenwerkinq CBS tbv COVID 19 bestriidina docx pdf

brief PPG koppelinq CBS microdata biilaqetoestemminq 20200814 correct mailadres docx

brief PPG koppelinq CBS microcfata bijlaqe CBS 20200814 pdf

Dank voor de complimenten en ik weet dat je fan bent van dit soort producten

Het dashboard krijgt binnenkort een update in de vormgeving waarna de focus meer ligt op het aantal positief geteste

personen en regionaal lokaal niveau Dit is mede ingegeven door het lessons learned traject Voorstellen daartoe zijn met de

minister besproken en worden nu verder uitgewerkt
De problematiek van de VPH data op het dashboard is bekend De tekstop het dashboard is een noodverband vooral om aan

te geven dat we bekend zijn met de beperkingen van de huidige aanpak Als reactie op mijn voorstel die ik je eerder meldde

om het totaal aantal besmette VPH locaties als kernindicator op te nemen i p v het aantal nieuwe locaties stelde het RIVM

terecht dat de tegel zo een beperkte signaalwaarde heeft Het RIVM zou nadenken over een alternatief maar ik heb deze nog

niet gezien

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een duurzame oplossing waarbij er ook met exacte VPH cijfers kan worden gewerkt

De crux van deze oplossing is dat het CBS van de GGD en de BSN nummers krijgt van de geteste personen en via het RIVM de

positief geteste personen Zie bijgevoegde documenten waarin is te lezen dat het CBS deze uitvraag doet op grond van de CBS

wet Op deze manier zou in theorie en hopelijk ook in de praktijk er dagelijks actuele en betrouwbare VPH cijfers

gepresenteerd kunnen worden Voor 31 augustus moeten de GGD en reageren als ze allemaal instemmen is het naar

verwachting een kwestie van een paar weken tot verwerking op het dashboard

Als deze route via het CBS werkt kunnen er ook op regionaal niveau betrouwbare cijfers worden gepresenteerd Op lokaal

niveau per gemeente denk ik dat het presenteren van VPH cijfers niet mogelijk is omdat het CBS niet mag publiceren als

een gemeente 3 of minder VPH instellingen heeft

Het aantal positief geteste personen is momenteel inderdaad weer hoog in sommige regio s waaronder Amsterdam

Amstelland zelfs hoger dan in maart april Een groot verschil met maart april is dat nu continu de groep van 20 40 jarigen zo n

50 van besmette personen vormt en de groep van 60 zo n 10 a 15 Dat verschil zie je ook mooi als je de positief geteste

personen grafieken van het totaal en die van VPH bewoners naast elkaar zet

Ik zie nergens bij figuren nu 25 juli 9 augustus staan probleem is blijkbaar vanzelf opgelost
De GHZ cijfers ken ik de indicatoren zijn gelijk aan die van VPH De wens tot het opnemen op het dashboard is bekend binnen

het team er wordt in de sprintplanning gekeken wanneer dit opgepakt kan worden We houden jullie op de hoogte

Tot slot is goed om te weten dat

1

2

4

5

6

7

directie PG officieel projectleider is van het Coronadashboard mrt IfcMtDI10 2»8

als achtervang ik heb hen daarom in de CC gezet Ik blijf vanuit de cijfers betrokken en blijf
ook het schakelpunt voor de beleidsdirecties
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Positief geteste mensen ^
Aantal positief geteste

bewoners

Aantal positief geteste mensen per 100 000

inwonersperdag
Aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen

per dag
2 9

4

J0 10

0 100

Aantal positief geteste mensen

^
Waarde van gisteren Verkregen vandaag

Wordtdagelijks bijgewerkt
501

Waarde van vandaag Verkregen vandaag

Wordt dagelijks bijgewerkt

Wat betekentdit

DU getal is een insc hatting van het aantal gemelde

bewoners in verpleeghuizen datin Nederland

positief getest is en COVID 19 heeft Dit getal

verwijst naar de datum v66r de datum van de

laatste update

Wat betekentdit

Dit getal laat zien van hoeveel mensen gisteren per

100 000 inwoners gemeld is dat ze positief getest

zijnen COVID 19 hebben

Verloop over tijdVerloop over tijd

40010

200s

00

13 mn 29 aua 27 f«b 28 dug

Toon ailes Laatste 5 weken Laatste week Toon ailes Laatste 5 weken Laatste week

10 2eVriendelijke groeten van

10 2e 10 2e 3 l0 2e 10 2e 10 2e @minvws nl

Verzonden zaterdag 29 augustus 2020 14 01

ffl|@minvws nl |
^|@minvws nl

IAan

1Q 2e ioi 2« io 2 |CC

|@ minvws nl

Onderwerp Corona dashboard

10 2e ik mail even naarjullie maar mail vooral door aan anderen

Aan het dashboard wordt steeds veider geschaafd en ik vind het echt een mooi staaltje werk en kijk er bijna dagelijks op

Ik heb twee punten van aandacht

Hmdige dashboard verpleeghuizen

Bij veipleeghuizen liebben we nu wat meer toelichting staan op de nieuwe huizen van besmetting daar was de

afgelopen weken het aantal nieuwe huizen per dag heel iaag terwijl er onderliggend door veitraging in melding een

behoorlijk toename plaatsvond we zitten nu boven de 100 over de afgelopen maand Beetje onbevredigend blijft dat je
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zou ook aantal nieuwe meldingen over aflopen paar dagen kunnen nemen maar dan zit je al snel op weekstand en is dan

afwijkend van de rest van dashboard

In verlengde van dit punt ten aanzien van besmettingen geldt iets vergelijkbaars schrok zelf dat als je de hele peiiode
sinds maart neemt de nieuwe besteimningen eind juli ongewer bijna net zo hoog waren natuurlijk werd er meer

getest maar die hebben we volgens mij weinig in de gaten gehad door de beperktere dagelijkse mutatie Herkennen jullie
dat

Bij de doorklik tabel wordt bij 5 weken staat per abuis op de as 25 juli 9 augustus denk dat die laatste iets van 28

augustus moet zijn Zit ook bij andere twee grafieken

Aanvullmgen
Dashboard wordt steeds uitgebreid en ook regionaal Ik heb al eens bepleit het zou echt heel rnooi zijn als we de cijfers

voor gehaiidieapteninstellingen en ouderen thuis de twee ander groepen die we steeds in kamerbrieven in beeld brengen
ook steevast op dashboard in beeld brengen We hebben die data dus RIVM zeker ook en bij gehandicapteninstellingen
gebeurde in zomer todi paar rare dmgen die we op die manier met in beeld hebben En ouderen thuis zijn ook belangrijk
en vragen weer om andere benadering als daar haarden blijken te zitten dan het beleid ten aanzien van het verpleeghuis

Begrijp dat het niet allemaal in een keer kan maar hopelijk dat dit lukt Weet ook dat minister dat ook een goed idee

vindt

En nogmaals comphmenten voor wat er nu staat

BVD

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeiTy com



531061

ilMn nrnJ@minvws nll10 2eTo

^@minvws
nl]m

Cc □

From

Sent Sun 8 2 2020 7 26 27 PM

Subject FW Uitnodiging voor vergadering vergadering van

Received

m

10 2e 10 2e

Sun 8 2 2020 7 26 32 PM

imaaeQQI jpg

2020 08 02 clusters R dam A cfam xlsx

COVID 19 WebSite rapport daqeliiks 20200802 1026 pdf

Teststraten rapportaae GGD Rotterdam Riinmond 20200729 1417 pdf

Teststraten rapportaqe GGD Amsterdam 20200729 1414 pdf

Dashboard checkdocument 20200730 1359 JMF xIsx

tkn

mi
10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassus£[eii^5_Postbus 20350 25£0_EJ_Den_Haag |

[X] @minvws nlm

10 2e Ql»K2e 10M2eVan

Verzonden zondag 2 augustus 2020 21 23

Aan 10 2e 10 2e|@minocw nl^
3@ggd amsterdam nl1 miBfflJ@ggd amsterdam nl

|@minjenv nl10 2e
Ci»xaf0^2e

hi

I0 2e C10 2e@minjenv nl

|@ nctv minjenv nl

@minp7k nH|E

|@minaz nl |
^B@vr rr nl

Cl m

3 BD KS 3@brandweeraa nl

mtiQl@minvws nl | i|@vng nl H

^ |Mgl@minvws nl

^|@amsterdam nl

Onderwerp RE Uitnodiging voor vergadering vergadering van^^

m w

2a 10 2e BD KS|@minvws nl mjjQJ@nctv minjenv nl

Beste alien

Ik stuur ten behoeve van de vergadering hierbij gegevens over rdam en adam met grote dank aan het rivm voor het weekend

werki Ik zou jullie willen vragen hiermee prudent mee om te gaan

Dus graag voor het overleg benutten

De excelsheet is misschien is te veel van het goede maar kijk vooral naar de beschrijving hieronder van het RIVM en naar de twee

documenten over adam en rdam zelf

Ik heb ook nog even de plaatjes toegevoegd die afgelopen vrijdag gebruikt zijn bij de brainstorm

Succes morgen

Bijgevoegd is een bijgewerkt clusteroverzicht over GGD regio Rotterdam Rijnmond en GGD regio Amsterdam

Amstelland

Nu met de gemiddelde minimum 8 maximum leeftijd van de betrokkenen per cluster erbij Ook staan de clusters

nu gesorteerd naar meest recente activiteit

Niet al je onderstaande vragen kon ik als zodanig beantwoorden maar ik heb met de beschikbare informatie een

overzicht geschreven onder mijn email
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Ter aanvulling en om perspectief te bieden voeg ik ook de landelijke rapportage PDF en de GGD regiospecifieke
teststraten overzichten bij

Namens het COVID 19 surveillance team

Rotterdam Rijnmond Clusteroverzicht

Bijgevoegde xls bevat het clusteroverzicht van Rotterdam Rijnmond
Op basis van gegevens in Osiris zijn in regio Rotterdam Rijnmond op dit moment 52 actieve COVID 19 clusters

minimaal 3 patienten gemeld als aan elkaar gerelateerd
Van de personen die tot een actief cluster behoren werd 41 3 via contactonderzoek bij de GGD opgespoord
De gemiddelde grootte van deze clusters is 5 7 range 3 20

38 van de 52 actieve clusters vallen binnen stad Rotterdam

De 3 grootste actieve clusters van 10 of meer personen hebben een leeftijdsverdeling van

Gemiddeld 22 6 minl8 max53

Gemiddeld 40 0 minl9 max73

Gemiddeld 36 9 min9 max70

De setting van meeste clusters is de thuissituatie 25 52 clusters

Daarna is de meest genoemde setting werksituatie 10 52 clusters Echter toen ik beter ging kijken naar welke

werksituatie dat betrof bleek dat deze clusters regelmatig toch aan familie feesten toegekend waren Wij zullen in

onze algoritmen nog eens moeten uitzoeken hoe we met de beschikbare data een goed setting label aan ons

geautomatiseerd clusteroverzicht kunnen toekennen

Rotterdam Riinmond Duidina in tiid

Zoals op het dashboard zichtbaar is loopt het aantal aangetoonde besmette personen weer op tot een aantal dat

vergelijkbaar is met de eerste helft van april

Verloop overtijd

10

10

o

16 Mai 2 Aug

Echter de huidige aantallen zijn lastig te vergelijken met toen aangezien het testbeleid nu zeer anders is er

wordt veel meer en laagdrempeliger getest

Zoals zichtbaar is in bijgevoegde pdf pagina 5 is landelijk zichtbaar dat andere leeftijdsgroepen nu positief
bevonden worden

De leeftijdsgroepen die getest en positief bevonden worden staan ook weergegeven in tabel 6 van bijgevoegde pdf
over teststraten GGD Amsterdam

Wij zullen komende tijd werken aan beter inzicht in besmettingen per leeftijdscategorie per GGD veiligheidsregio

In het aantal ziekenhuisopnames in provincie Zuid Holland zien we nog geen toename zie overzichten per provincie

op pagina 7 in pdf

Amsterdam Amstelland Clusteroverzicht

Op basis van gegevens in Osiris zijn in regio Amsterdam Amstelland op dit moment 32 actieve COVID 19 clusters

minimaal 3 patienten gemeld als aan elkaar gerelateerd
Van de personen die tot een actief cluster behoren werd 58 3 via contactonderzoek bij de GGD opgespoord
De gemiddelde grootte van deze clusters is 6 4 range 3 33

Alle huidige actieve clusters vallen binnen stad Amsterdam

De setting van meeste clusters is de thuissituatie 14 32 clusters

De 4 grootste actieve clusters van 12 of meer personen hebben een leeftijdsverdeling van
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Gemiddeld 28 1 minl5 max56

Gemiddeld 31 3 minl2 max61

Gemiddeld 40 1 minl6 max73

Gemiddeld 30 2 minl3 max54

Amsterdam Amstelland Duidinq in tijd
Zoals op het dashboard zichtbaar is loopt het aantal aangetoonde besmette personen weer op tot een aantal dat

vergelijkbaar is met de tweede helft van april

Verloop overtijd

15

10

5

0

16 Mar 2 Aug

Echter de huidige aantallen zijn lastig te vergelijken mettoen aangezien het testbeleid nu zeer anders is er

wordt veel meer en laagdrempeliger getest
Zoals zichtbaar is in bijgevoegde pdf pagina 5 is landelijk zichtbaar dat andere leeftijdsgroepen nu positief

bevonden worden

De leeftijdsgroepen die getest en positief bevonden worden staan ook weergegeven in tabel 6 van bijgevoegde pdf
over teststraten GGD Amsterdam

Wij zullen komende tijd werken aan beter inzicht in besmettingen per leeftijdscategorie per GGD veiligheidsregio

In het aantal ziekenhuisopnames in provincie Noord Holland zien we nog geen toename zie overzichten per

provincie op pagina 7 in pdf

Ps Ter verheldering de ingeplakte figuren dashboardgrafieken betreffen het aantal positieven per dag

Mogelijk was het verwarrend dat daarboven een zin stond over tijdsverloop van ziekenhuisopnames Daarom heb ik

in de tekst hieronder deze dashboardgrafieken iets hoger geplaatst bij de betreffende tekst over totaal aantal

meldingen

EINDE BERICHT
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Figuur 2 A Aantal tester per 100 000 inwoners per GGD regio waar de patient woont in deafgelopen twee weken B

Percentage positieve testen per GGD regio waar de patient woont in de afgelopen twee weken Bron CoronIT peildatum 29

juli 2020

r v j
10 2em

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusptein 51 Postbus 20350 25£0_EJ_Den_Haag

10 2e 10 2e l 5 minocw nlVan

Verzonden zondag 2 augustus 2020 21 07

Aan 10 2e @minjeiw nl| 10 2e iOH2B|0 2e

10 2e BD PSC 19

@ brandweeraa nl

nl^

BD KS

Onderwerp Re Uitnodiging voor vergadering vergadering

[ ik zal deelnemen varniit hogeronderwijs en stiidiefinanciering vaniiit ocw deeliiemen aan het overleg
Vriendelijke groet

10 2e

10 Pe

10 2e CTilWB I0 2e

10} 2e J 10 2e

10 2a

M 10 2e 10 2e©minjenv nl

bd ks3
| 5 minvws nlCC |

nctv minjenv nl

| Sminezk nl BBvng nlm m

H 10 2«|@minvws nl

©amsterdam nl

|@minvws nlm

10 2e @nctv minjenv nl

10 126

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 2 aug 2020 oin 20 25 heeft| BD PSC 19 1 l@ininienv nl het volgende geschreven10 2e 2 »0 2e 10 2ej
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Beste allemaal

Graag wil ik jiillie uitnodigen voor een overleg maandag 3 augustus om 10 00 uur over mogelijke
maatregelen die genomen kumien worden nu we fliiike stijgende cijfers in het aantal besmettingen zien

Vanuit zowel de veiligheidsregio’s Amsterdam als Rotterdam is daarbij gevraagd om specifiek na te denken

over maatregelen voor de horeca bijvoorbeeld het eerder sluiten het instellen van een afkoelingsperiode een

verbod op het schenken van alcohol et cetera alsmede over maatregelen voor de introductieweken van

studenten

In het DOC 19 vail afgelopen vrijdag hebben wij liier al een eerste orienterend gesprek over gehad Daar

werd naast de bovenstaande elementen ook geopperd na te denken over

kerkaalde nadruk op naleving van de bestaande protocollen

mogelijkheden bekijken van crowd control

herhalen en aanscheipen van naleving basisregels

Naast de vraag naar gesclnkte maatregelen die genomen kmmen worden bestaat de vraag of deze

maatregelen vooral op lokaal regionaal niveau genomen moeten worden of dat dit landelijke maatregelen
zouden moeten zijn Of in de termen van het draaiboek voor de mensen die dat kennen of we in scenario 2

of 3 zitten Ook die vraag zal aan de orde moeten komen morgen

Het verzoek is om aanwezig te zijn bij dit gesprek of deze uitnodiging naar eenpassende vervanger te sturen

De bedoeling is om de eerste voorstellen parallel te bespreken in het DOC 19 van dinsdag en in het

torentjesoverleg van die dag Vervolgens knnnen de voorstellen temgkomen in de ACC 19 van donderdag
Een en ander is gericht op een mogelijke persconferentie van de MP en MinVWS op donderdag

De WebEx link is hieronder opgenoinen

Uiteraard kunt u bij mij tereclit voor verdere vragen

Hartelijke groet

Afdelingshoofd Advies bij het Prograinma DG Covid 19

Van Rijksvideo Vergaderen ]
Datum zondag 02 aug 2020 7 46 PM

Aan

Onderwerp Uitnodiging voor vergadering vergadering vanl

10 2e @webex com

10 2e10 2e @mini env nl1CK2e 10 2e

10 2e 10 2e

nodigt u uit om deel te nemen aan deze Rijksvideo Vergadering10 2e 10 2e

Vergaderingsnummer toegangscode 10 2g

Wachtwoord voor vergadering 10 2g
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maandag 03 augustus 2020

10 00 | Europa zomertijd Amsterdam GMT 02 00 | 1 uur

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

10X29 Netherlands Toll

United States Tolld0 2g

Deelnemen via telefoon

£Q9|^^letherlarids TollO

United States Tollm

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

10 2eKiesJ l@rijksvideo webex com

U kunt ook jdezen en uw vergaderingnummer10 2g

invoeren
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Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

10 2»KiesJ l@lync webex com

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

Dit bericht kail informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u iiiet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband hondt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Mimsterie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

Ministry of Justice and Security

[Dit type attachment is geblokkeerd ]
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aifcDM@minvws nllHi |C10 2 10 2«1 10 2eTo @minvws nl]10 2e

10 2e

10 2e || 10] 2e

| 10 2

©minvws nll
i 2eCc |@rivm nl] |

©rivm nl] covid 19 surveillance]
@rivm nl]

l@rivm nl]

|@rivm nl] |10 2a 10 2e |@rivm nl]
10 2e

From

Sent

Subject Versie 2 Extra informatie over clusters regio Rotterdam Amsterdam

Received

imaaeOPi jpg

2020 08 02 clusters R dam A dam xlsx

COVID 19 WebSite rapport dageliiks 20200802 1Q26 pdf

Teststraten rapportaae GGD Rotterdam Riinmond 202QQ729 1417 pdf

Teststraten rapportaqe GGD Amsterdam 20200729 1414 pdf

covid 19 surveillance

Sun 8 2 2020 5 24 14 PM

Sun 8 2 2020 5 24 24 PM

Ps Ter verheldering de ingeplakte figuren dashboardgrafiekert betreffen het aantal positieven per dag

Mogelijk was het verwarrend dat daarboven een zin stond over tijdsverioop van ziekenhuisopnames Daarom heb ik

in de tekst hieronder deze dashboardgrafieken iets hoger geplaatst bij de betreffende tekst over totaal aantal

meldingen

Bijgevoegd is een bijgewerkt clusteroverzicht over GGD regio Rotterdam Rijnmond en GGD regio Amsterdam

Amstelland

Nu met de gemiddelde minimum St maximum leeftijd van de betrokkenen per cluster erbij Ook staan de clusters

nu gesorteerd naar meest recente activiteit

Niet al je onderstaande vragen kon ik als zodanig beantwoorden maar ik heb met de beschikbare informatie een

overzicht geschreven onder mijn email

Ter aanvulling en om perspectief te bieden voeg ik ook de landelijke rapportage PDF en de GGD regiospecifieke
teststraten overzichten bij

Vriendelijke groeten van

Namens het COVID 19 surveillance team

10 2e

Rotterdam Riinmond Clusteroverzicht

Bijgevoegde xls bevat het clusteroverzicht van Rotterdam Rijnmond
Op basis van gegevens in Osiris zijn in regio Rotterdam Rijnmond op dit moment 52 actieve COVID 19 clusters

minimaal 3 patienten gemeld als aan elkaar gerelateerd
Van de personen die tot een actief cluster behoren werd 41 3 via contactonderzoek bij de GGD opgespoord
De gemiddelde grootte van deze clusters is 5 7 range 3 20

38 van de 52 actieve clusters vallen binnen stad Rotterdam

De 3 grootste actieve clusters van 10 of meer personen hebben een leeftijdsverdeling van

Gemiddeld 22 6 minl8 max53

Gemiddeld 40 0 minl9 max73

Gemiddeld 36 9 min9 max7Q

De setting van meeste clusters is de thuissituatie 25 52 clusters

Daarna is de meest genoemde setting werksituatie 10 52 clusters Echter toen ik beter ging kijken naar welke

werksituatie dat betrof bleek dat deze clusters regelmatig toch aan familie feesten toegekend waren Wij zullen in

onze algoritmen nog eens moeten uitzoeken hoe we met de beschikbare data een goed setting label aan ons

geautomatiseerd clusteroverzicht kunnen toekennen

Rotterdam Riinmond Duidinq in tijd
Zoals op het dashboard zichtbaar is loopt het aantal aangetoonde besmette personen weer op tot een aantal dat

vergelijkbaar is met de eerste helft van april
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