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mee..?
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Belangrijk: Het is goed om te weten dat het beleid rondom Corona continu 
wijzigt, houd om deze reden de actuele informatie in de gaten. Of vraag 
uw GGD-contactpersoon naar de laatste stand van zaken.



Vandaag komt aan bod:

• GGD regio Hart voor Brabant en crisisorganisatie Corona

• Huidige beeld in de regio

• Testen en andere basismaatregelen

• Vaccineren 

• Desinformatie en misinformatie

• Hulplijnen en loketten

• Afsluiting



GGD Hart voor Brabant

• De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid

• Crisisorganisatie

• Sinds corona: aantal medewerkers verdubbeld om uitvoering te geven 
aan het landelijke beleid.

• Programma corona:

– Testen

– Bron en contactonderzoek

– Advisering o.a. scholen, verzorgings- en verpleegtehuizen

– Vaccineren

– Voorlichting bijzondere doelgroepen (o.a. arbeidsmigranten en AZC)



Besmettingen in regio GGD HvB

• Duidelijke stijging aantal besmettingen na de herfstvakantie

• 1 op 4 test positief

• Met name in de leeftijdscategorie 4-12 jaar.



Poll

Hoeveel procent van de inwoners denken jullie 
dat is gevaccineerd in de regio?



Vaccinatiegraad regio GGD HvB 

vaccinatieopkomst 
(min 1 vaccinatie)

vaccinatiegraad 
(volledig)

12+ 18+ 12+ 18+

HvB 87,0 87,9 85,4 86,5
Landelijk 83,2 84,5 81,5 82,9



Testen blijft belangrijk

Verschillende testen:

• GGD (alleen op afspraak)

– Gratis op verschillende locaties in de regio

– Testen met prio voor zorg en onderwijs

• Testen voor toegang

• Zelftesten preventief en bij milde klachten

• Commerciële testen tegen vergoeding

Positieve zelftest: altijd laten testen bij GGD



Basismaatregelen blijven 
belangrijk

Ook als je gevaccineerd bent

• Klachten: blijf thuis en laat je testen (bij de GGD)

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen

• Schud geen handen.

• Was vaak en goed je handen.

• Hoest en nies in je elleboog.

• Zorg voor frisse lucht en ventilatie

• Mondkapjesplicht



VRAGEN?



Vaccineren

• Belang 

• Vanaf 12 jaar

• Jansen (18-60 jaar, niet zwanger), Pfizer, Moderna

• 1e, 2e prik op afspraak of zonder afspraak (wachttijden)

• 3e prik (voor mensen met afweerstoornis) (alleen op afspraak)

• Booster (alleen op afspraak)

• Eigen keus

– Groep die wil, maar praktische drempel ervaren

– Groep twijfelaars, juiste informatie (voorlichting)

– Groep tegen vaccineren



Desinformatie en misinformatie

Welke ‘broodje aap’ verhalen 
horen jullie voorbij komen?

Poll
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1. “Het vaccin helpt niet”

12,5 x meer kans op ziekenhuisopname
25 x kans op IC opname

Bron: Rijksoverheid – 23 november 2021
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2. “Het is niet veilig”
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3. “Het is gevaarlijk als je zwanger 
bent”
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4. “Ik kan beter ziek worden, dan 
krijg ik een herstelbewijs”



VRAGEN?



Meer informatie? 

https://www.ggdhvb.nl/corona/

https://www.ggdhvb.nl/corona/


Sites om te raadplegen en telefoonnummers

• RIVM

• Rijksoverheid

• Handreiking omgaan met desinformatie in uw werk in coronatijd | Brochure | 
Rijksoverheid.nl

• KCC Corona GGD HvB 088-368 7777 vanaf 08:00. (Ook in het weekend van 9-17)

• CoronaCheck Helpdesk 0800 – 1421 voor vragen ten aanzien van de CoronaCheck
Bel voor een testafspraak prioriteit 0800-8101/regulier 0800-1202 of inplannen 
via www.coronatest.nl. Je uitslag volgt dan ook online (sneller).

• Praktische ondersteuning voor inwoners

• Vragen? Neem contact op met je contactpersoon bij de GGD!

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fbrochures%2F2021%2F12%2F02%2Fhandreiking-desinformatie-voor-zorgprofessionals-in-coronatijd&data=04%7C01%7Ck.lierop%40ggdhvb.nl%7C927a27924ff148ad1edc08d9ba2d398f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637745525657870887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EIal7Vhb6wC%2Fy%2BBSy6OgF6YdItTzhnFlabo8ptAix9U%3D&reserved=0
http://www.coronatest.nl/


VRAGEN?



Bedankt voor jullie 
deelname! 

Belangrijk: Het is goed om te weten dat 
het beleid rondom Corona continu 
wijzigt, houd om deze reden de actuele 
informatie in de gaten. Of vraag uw 
GGD-contactpersoon naar de laatste 
stand van zaken.


