
  

 

 

 

Informatiebericht voor zorginstellingen 

Betreft: escalatieniveau Brabantse regio’s opgeschaald naar niveau 2: zorgelijk 

 

Geachte relatie, 
 
Vrijdagavond maakte minister Hugo de Jonge in de persconferentie bekend dat de Nederlandse 

Veiligheidsregio’s worden ingedeeld in risiconiveaus als het gaat om de verspreiding van het 
coronavirus. Die indeling gebeurt via de zogenaamde escalatieladder. Er zijn 3 niveaus: waakzaam 
(niveau 1), zorgelijk (niveau 2) en ernstig (niveau 3). Tot op heden bevonden alle drie de Brabantse 

Veiligheidsregio’s zich in niveau 1.   
Deze week vond er overleg plaats tussen het ministerie van VWS en de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s. Hierbij hebben wij geadviseerd. De vraag lag voor of de regio’s Brabant Noord en 
Brabant Zuid-Oost op risiconiveau 2 moeten worden ingeschaald. In dit bericht informeren wij u 

daarover. 
 
In de drie Brabantse Veiligheidsregio’s is het aantal besmettingen de afgelopen week verdubbeld in 
vergelijking met vorige week: dat baart ons zorgen. Het is belangrijk om dit tij te keren. Bij de 
Veiligheidsregio’s Brabant Noord en Brabant Zuidoost bevinden de besmettingen zich op of net over de 
signaalwaarde naar escalatieniveau 2. De besmettingsgraad in de regio Midden-West Brabant bevindt 
zich op dit moment net onder deze grens. Op basis van de huidige cijfers verwachten we dat alle 

regio’s in Brabant binnen afzienbare tijd escalatieniveau 2 bereiken. Het dagelijks aantal positieve 
testen loopt de laatste week namelijk zo hard op, dat we naar verwachting vanaf deze week  
risicogestuurd bron- en contactonderzoek in moeten zetten. Dit betekent dat de GGD niet meer alle 
nauwe contacten van positief geteste personen na belt. We prioriteren op basis van een risico-
inschatting en vragen aan een deel van de positief geteste mensen om zelf hun contacten te 

informeren. 

 
Regionaal beoordelingssysteem  
Landelijk wordt gewerkt met een dashboard. Daarmee houden we zicht op de verspreiding van het 
coronavirus zowel landelijk als regionaal. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt bepaald of de 
besmettingen in een veiligheidsregio beheersbaar zijn of dat de risico’s stijgen. In dit laatste geval zijn 
strengere maatregelen nodig. Onderdeel van de monitoring en evaluatie is de landelijke 
escalatieladder. 

Voor elke stap (waakzaam, zorgelijk en ernstig) is een signaalwaarde bepaald. Voor niveau 2 
(zorgelijk) geldt een signaalwaarde van 50 besmettingen per 100.000 inwoners in een 
veiligheidsregio, gedurende tenminste 7 dagen. Die grens is voor de regio’s Brabant-Noord en Zuid-
Oost de afgelopen week bereikt.  
 
De inschaling gebeurt aan de hand van onder meer de volgende beelden:  
- epidemiologisch beeld van het virus, 

- de vraag of de kwetsbaren voldoende beschermd zijn, 

- de vraag of de zorgcontinuïteit in gevaar is, 
- analyse van clusters: waar speelt het zich af en wat is het effect op de zorg, 
- de context van toezicht en handhaving. 
Bij elk stap op de ladder geldt een andere set maatregelen. 
 

Situatiebeeld Brabant 
Het beeld van de besmettingen is diffuus. Er zijn geen directe brandhaarden die tot het grote aantal 
besmettingen leiden. Mensen raken overwegend besmet bij privé samenkomsten waarbij grotere 
groepen mensen samenkomen. Er zijn echter geen specifieke clusters aan te wijzen die de hoofdmoot 
vormen. 



De afgelopen weken was met name het aandeel jongeren (19-29 jaar) in de besmettingen groot. Nu 

zien we het aantal besmettingen stijgen onder 50 plussers en zien we een duidelijk hoger percentage 
positieven onder ouderen in de teststraten. Het lijkt er op dat de besmetting een generatie opschuift. 
In dat geval bestaat er een kans dat binnen afzienbare tijd een verschuiving plaatsvindt naar de 

doelgroep met kwetsbare ouderen.  
 
We zien op dit moment een lichte stijging in aantallen besmettingen binnen de VVT-sector. 
Zorginstellingen geven aan het nog onder controle te hebben.  
Uit bron- en contactonderzoek en uit monitors over naleving van maatregelen kan worden afgeleid dat 
maatregelen niet (meer) zo goed worden toegepast. Draagvlak voor maatregelen zoals afstand 
houden daalt.  

Daarnaast moeten we ons blijven realiseren dat we een grote groep niet in beeld hebben (mensen die 
zich niet laten testen, maar wel besmettelijk zijn en het virus kunnen overdragen). 
 
Maatregelen 
De maatregelen bij risiconiveau 2 is een mix van maatregelen die door de minister wordt bepaald en 
maatregelen die door de veiligheidsregio’s worden ingevuld. 

De veiligheidsregio’s wegen af welke aanvullende maatregelen zinvol, acceptabel en proportioneel zijn. 
Wat in Amsterdam goed werkt hoeft niet te gelden voor onze regio. Belangrijk is een goede afweging 
te maken van het te bereiken doel van de maatregel en het te verwachte draagvlak en effect bij de 
doelgroep.  
Voor mogelijke maatregelen onderscheiden we drie categorieën:  
maatregelen gericht op : 

• virus(bestrijding); 

• op zorgcontinuïteit; 
• op kwetsbaren in de samenleving. 

Op dit moment ontstaat druk op de continuïteit van zorg. De vraag naar zorg voor COVID-19 positieve 
patiënten neemt toe en bekend is dat de ontwikkeling van de zorgvraag ongeveer twee weken achter 
loopt op de aantallen besmettingen. De verwachting is daarom dat de zorgvraag verder toe zal nemen 
en zorginstellingen bereiden zich daar in samenwerking binnen de keten op voor.  
Informatie over de regionale maatregelen vindt u op de websites van de Veiligheidsregio’s 

Brabant Noord en Brabant Zuidoost. 
 

Consequenties 
De wijziging in het escalatieniveau leidt niet tot nieuwe maatregelen voor de zorg. Zorginstellingen 
hebben een eigen verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus te voorkomen en nemen hiertoe 
zelf al de nodige maatregelen. Voor het delen van informatie over clusters en uitbraken in de directe 

omgeving van zorginstellingen moedigen wij aan om overleg en samenwerking te zoeken met de 
gemeenten.  
In de komende periode monitoren wij samen met u de voortgang in de zorg in ROAZ en RONAZ 
verband.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Ellis Jeurissen, Directeur Publieke Gezondheid Brabant Zuid-Oost 
Karin van Esch, Directeur Publieke Gezondheid Brabant Noord 
Annemieke van der Zijden, Directeur Publieke Gezondheid Midden-West Brabant 
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