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Onderwerp: Ontwikkeling coronavirus

Geachte raadsleden en fractievertegenwoordigers,

Graag wil ik u persoonlijk informeren over de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-
19) in onze gemeente. De burgemeesters en wethouders Volksgezondheid zijn vanuit GGD 
regio Utrecht (GGDrU) geïnformeerd over de stand van zaken rond de bestrijding van het 
coronavirus binnen onze regio Utrecht.

In de gemeente Leusden is een eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19) 
vastgesteld. Het betreft een vrouw, die op vakantie is geweest in Italië. Zij zit samen met 
haar gezinsleden in thuisisolatie.
Het contactonderzoek, dat GGDrU in dit soort situaties altijd doet, vindt momenteel plaats. 
GGDrU brengt hiermee in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad. Het is belangrijk om 
te weten dat GGDrU altijd contact legt met mensen die risico van besmetting hebben 
gelopen.

Vanaf 12 maart heeft het RIVM het testbeleid gewijzigd. Mensen met milde klachten worden 
niet meer getest, omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste 
klachten. De (huis)arts bepaalt of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral 
mensen uit kwetsbare groepen. Hierbij gaat het om mensen van 70 jaar en ouder en 
mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit 
zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.
Het RIVM heeft het testbeleid veranderd om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen 
vinden en op tijd te kunnen behandelen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er voldoende 
voorzieningen beschikbaar zijn voor mensen die ze het meest nodig hebben.

Vanuit mijn rol als burgemeester heb ik afstemming met de verschillende diensten. Het was 
te voorzien dat een dergelijke situatie zich ook zou gaan voordoen in onze gemeente. De 
Veiligheidsregio Utrecht is samen met GGDrU goed uitgerust om deze situatie aan te 
pakken. De professionals doen hun werk en ik houd u op de hoogte bij nadere informatie. Ik 
verzoek u de privacy van de patiënt en diens omgeving te respecteren.
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Op de website van het RIVM treft u de laatste informatie aan, evenals vragen en 
antwoorden. 

Met vriendelijke groet,

Gerolf Bouwmeester
Burgemeester gemeente Leusden
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