Lansingerland

GEMEENTE

Bedrijfsvoering

Bestuur ft Communicatie
De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie
Domingo Peeters
Telefoon
14 010
E-mail
info@lansingerland.nl
Website

Verzenddatum 11 januari 2021

www.lansingerland.nl

Ons kenmerk U21.00166

Onderwerp

Risicogericht grootschalig testen
Lansingerland

Geachte leden van de gemeenteraad,
In vervolg op het uitbraakonderzoek op de Willibrordschool en de naastliggende scholen roepen de GGD
Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC alle inwoners van de gemeente Lansingerland (vanaf twee jaar)
op zich te laten testen op het coronavirus. Door op grote schaal te testen willen de GGD en het Erasmus
MC beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant. Tegelijkertijd is het
belangrijk dat bewoners die positief getest worden thuisblijven, om zo de verspreiding van het
coronavirus af te remmen.
In navolging van het eerdere uitbraakonderzoek onder scholen uit Bergschenhoek is het grootschaliger
testen een vervolgstap in de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Lansingerland is de eerste
gemeente in Nederland die gevraagd wordt mee te werken aan ‘risicogericht grootschalig testen’. Als
gemeente Lansingerland werken wij hier graag aan mee. Want deze aanpak is waardevol voor heel
Nederland. Maar vooral ook voor de inwoners van Lansingerland om er voor te zorgen dat het virus zich
niet verder kan verspreiden. Testen helpt daarbij. De GGD verdient nu al een groot compliment voor het
harde werk. We roepen alle inwoners op om zich te laten testen en zich strikt aan de regels te houden.
In het belang van ieders gezondheid.
Wat gaat er gebeuren?
Alle inwoners (vanaf 2 jaar), met of zonder klachten, worden opgeroepen zich te laten testen. Iedereen
in Lansingerland ontvangt vanaf woensdag 13 januari een uitnodiging op de deurmat (zie bijlage). Om te
voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan bij het maken van de afspraak, is er een indeling gemaakt
aan de hand van postcodegebieden. Er is een speciaal landelijk nummer opengesteld om te bellen. De
afgelopen dagen heeft de GGD samen met Erasmus MC extra testcapaciteit georganiseerd zodat inwoners
snel en dichtbij kunnen worden getest. Hiervoor worden een aantal bestaande en mobiele testlocaties
ingezet. Het is de bedoeling dat het testen woensdag 13 januari kan beginnen. Bij personen die positief
getest worden, wordt ook bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Inwoners die nu al klachten hebben
worden opgeroepen zich direct te laten testen.
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Testlocaties
Er zijn vier testlocaties ingericht voor de inwoners van Lansingerland:
Rotterdam The Hague Airport
Bleiswijk: Sporthal Rijneveen, Rembrandlaan 40 + testbus op parkeerplaats
Bergschenhoek: Sporthal De Ackers, Groeneweg 27-A + testbus op parkeerplaats
Berkel en Rodenrijs: Multi Function Rodenrijs, Anthuriumsingel 148
Waarom een uitbraakonderzoek in Lansingerland?
Het op grote schaal testen van alle inwoners van Lansingerland is erop gericht om daar waar we risico’s
zien, te acteren en daarmee dichter op het virus te komen. Aanleiding voor deze aanpak is de uitbraak
op een basisschool in Bergschenhoek en de onderzoeksresultaten van omliggende scholen. Uit de
gegevens uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de nieuwe Britse variant van het virus waarschijnlijk veel
besmettelijker is. Met dit risicogericht grootschalig testen wil het Erasmus MC samen met de GGD
onderzoeken in welke mate en hoe het virus zich verspreid.
Onderdeel van het onderzoek is het laagdrempelig testen (met en zonder klachten) van inwoners en een
bron- en contactonderzoek bij mensen die positief zijn getest. Daarnaast zorgt het onderzoek er ook
voor dat inwoners die het virus onder de leden hebben (met of zonder klachten) in isolatie gaan om
verdere verspreiding van het virus te stoppen. Dit onderzoek helpt daardoor hopelijk de verspreiding van
de variant te vertragen of mogelijk zelfs te voorkomen. Marion Koopmans van het Erasmus MC zegt
daarover het volgende: “Met de huidige druk op ons zorgsysteem is het essentieel dat we het coronavirus
en dus ook de Britse variant zoveel mogelijk onder controle krijgen. Vandaar dat er gekozen is voor deze
aanpak”.
Technische toelichting raad door GGD
Om u als raad te informeren over het risicogericht grootschalig testen en gelegenheid te geven
technische vragen te stellen, zijn we in overleg met de GGD op zoek naar een geschikt moment deze
week. Dit is echter afhankelijk van de capaciteit bij de GGD en op dit moment is nog niet bekend of het
gaat lukken om dit in te plannen. Als hier meer over bekend is, informeren we u direct in samenspraak
met de griffie.
Communicatieaanpak
Publieksvoorlichting
Het risicogericht grootschalig testen brengt een forse communicatieopgave met zich mee. Deze opgave
richt zich op het oproepen van inwoners zich te laten testen, maar ook op de impact die dit heeft voor
bewoners en het bieden van een duidelijk handelingsperspectief (wat moeten mensen doen, wie moeten
ze wanneer bellen, etc.). We werken hiervoor nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond en het
Erasmus MC. Op de websites van de gemeente en GGD hebben we een speciale websitepagina ingericht
met vraag en antwoord (https://www.lansingerland.nl/alles-over-het-coronavirus/).
Alle inwoners krijgen van de GGD Rotterdam-Rijnmond huis-aan-huis een brief met daarin de oproep zich
te laten testen. Vanaf vandaag is deze brief en informatie ook al beschikbaar via onze website en sociale
media kanalen. Om inwoners te bereiken zetten we diverse communicatiekanalen in zoals de
matrixborden, Abri’s en een special in de huis-aan-huisbladen. Omwonenden van de teststraten
ontvangen op maandag 11 januari ook een brief vanuit de gemeente om hen daarover te informeren. We
hebben verder het voornemen om een extra uitzending van Goedenavond Lansingerland te organiseren,
speciaal voor het beantwoorden van vragen van inwoners over het risicogericht grootschalig testen. Ook
hier geldt dat het voorbehoud is dat het lukt om dit op korte termijn te organiseren met RTV
Lansingerland en de beschikbaarheid van de artsen van de GGD.
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Doelgroepgerichte communicatie
Naast inwoners brede communicatie, is de focus ook om de communicatie op maat en per doelgroep in
te richten. Zoals u weet heeft de gemeente al sinds het begin van de coronacrisis nauwe contacten met
netwerken van ondernemers en maatschappelijke partners. Via deze netwerken brengen we de
informatie die voor hen relevant is en halen we op wat de informatiebehoefte is. Waar nodig acteren we
op die informatiebehoefte, bijvoorbeeld door extra brieven te versturen. Zo maken we gebruik van ons
netwerk om anderstaligen te bereiken. De informatiebrief over het testen bieden we vanmiddag in
verschillende talen toe. Voor onze maatschappelijke partners zoals verpleeghuizen en huisartsen, heeft
de GGD ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar.
Tot slot
Vanmiddag om 15.00 uur is er een persconferentie waarbij de burgemeester, de GGD en het RIVM een
toelichting geven op de aanpak van het risicogericht grootschalig testen. Eind van de week mag u van
ons de gebruikelijke wekelijkse update verwachten. In die brief nemen we ook een update op van het
risicogericht grootschalig testen in onze gemeente.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage:
- Oproep GGD Rotterdam Rijnmond aan bewoners Lansingerland (I21.00451)
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