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Onderwerp Verslag IAO 31 januari 2020

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

abusievelijk aanuis 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 liet

elektroniscli 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 in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de vierde situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS overde uitbraak van het

nieuwe coronavirus en het Omgevingsbeeld van de Directie Communicatie

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dec a mi nvws nl dan

zorgen wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage
Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcctfflminvws nl
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Subject RE Statement on the second meeting of the International HealthRegulations 2005 Emergency Committee regarding the

outbreak of novelcoronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020
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Ja we plakken nog de zin van rivm etc van jou erbij
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the outbreak ofnovel coronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020
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We hebben van roland een moai stukje gekregen We dachten aan de volgende tekst
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Ik bel jaap even hierover ook ivm zuid limburg mail
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Ondenverp RE Update Outbreak ofAcute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China
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Om 845 kunnen we dan mooie zin bespreken bij minister

Als jij ook nog goede ingeving hebt Graag10 2e

Gr ciska

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2eVan Driece R A |
Datum vrijdag 31 jan 2020 fr29^Nl
Aan Scheidel O F Ciska

|@minvws nl

10 2el@minvws nl fc iOBF@minvws iil Im M

10 2eUlIBai aimim7ws nl I@minvws nl IH l@minvws nlrn m m m

10 2e J10 2ej@jninvws nl

Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@minyws til

IH IlmM a minvws nl Berg A Angelique

minvws nl

@minvws nlm w

10 2eIM I
I0 2e



Onderwerp RE Statement on the second meeting of the International Health Regulations 2005 Emergency Committee regardin494628
outbreak of novel coronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020

Ciska

[Hoe laat moetje altematief hebben

Roland

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2eVan Scheidel O F Ciska j
Datum donderdag 30 jan 2020 10 10 PM

l@mirivws iil

e |@minvws nl WS231 fmitivws nlAan m m m mI
l@minvws nl

^^fptwuih Berg A Angeliqu^
l@minvws nl

I I ltKCBM@minvws nl

[I0 2e|@min™sri^^DienstposftusDCC VWS
m

|10 2e 10 2e 10 2eDCC@mmvws nl

Kopie Driece R A

Ondenverp FW Statement on the second meeting of the International Health Regulations 2005 Emergency Committee regarding the

IH l@rninvws nlM IH
l@minvws nl

outbreak of novel coronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020

Hoi

Dank Roland
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En ten slotte een oproep om bij stand te verlenen aan landen die dit zelf niet kunnen
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Subject Statement on the second meeting of the International Health Regulations 2005 Emergency Committee regarding the

outbreak of novel coronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020

Statement on the second meeting of the International Health Regulations 2005 Emergency Committee regarding the outbreak

of novel coronavirus 2019 n CoV on 30 January 2020

https www who int news room detail 30 01 2020 statement on the second meeting of the international health regulations

2005 emergencv committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 ncov

The second meeting of the Emergency Committee convened by the WHO Director General under the International Health

Regulations IHR 2005 regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 nCoV in the People s Republic of China with

exportations to other countries took place on Thursday 30 January 2020 from 13 30 to 18 35 Geneva time CEST The

Committee s role is to give advice to the Director General who makes the final decision on the determination of a Public Health

Emergency of International Concern PHEIC The Committee also provides public health advice or suggests formal

Temporary Recommendations as appropriate

Proceedings of the meeting

Members and advisors of the Emergency Committee were convened by teleconference

The Director General welcomed the Committee and thanked them for their support He turned the meeting over to the Chair

Professor Didier Houssin

Professor Houssin also welcomed the Committee and gave the floorto the Secretariat

A representative of the department of Compliance Risk management and Ethics briefed the Committee members on their roles and

responsibilities

Committee members were reminded of their duty of confidentiality and their responsibility to disclose personal financial or



professional connections that might be seen to constitute a conflict of interest Each member who was present was surve494628
no conflicts of interest were judged to be relevant to the meeting There were no changes since the previous meeting

The Chair then reviewed the agenda for the meeting and introduced the presenters

Representatives of the Ministry of Health of the People s Republic of China reported on the current situation and the public health

measures being taken

There are now 7711 confirmed and 12167 suspected cases throughout the country Of the confirmed cases 1370 are severe and

170 people have died 124 people have recovered and been discharged from hospital

The WHO Secretariat provided an overview of the situation in other countries There are now 82 cases in 18 countries Of these only

7 had no history of travel in China There has been human to human transmission in 3 countries outside China One of these cases

is severe and there have been no deaths

At its first meeting the Committee expressed divergent views on whether this event constitutes a PHEIC or not At that time the

advice was that the event did not constitute a PHEIC but the Committee members agreed on the urgency of the situation and

suggested that the Committee should continue its meeting on the next day when it reached the same conclusion

This second meeting takes place in view of significant increases in numbers of cases and additional countries reporting confirmed

cases

Conclusions and advice

The Committee welcomed the leadership and political commitment of the very highest levels of Chinese government authorities

their commitment to transparency and the efforts made to investigate and contain the current outbreak China quickly identified

the virus and shared its sequence so that other countries could diagnose it quickly and protect themselves which has resulted in

the rapid development of diagnostic tools

The very strong measures the country has taken include daily contact with WHO and comprehensive multi sectoral approaches to

prevent further spread It has also taken public health measures in other cities and provinces is conducting studies on the severity

and transmissibility of the virus and sharing data and biological material The country has also agreed to work with other countries

who need their support The measures China has taken are good not only for that country but also for the rest of the world

The Committee acknowledged the leading role of WHO and its partners

The Committee also acknowledged that there are still many unknowns cases have now been reported in five WHO regions in one

month and human to human transmission has occurred outside Wuhan and outside China

The Committee believes that it is still possible to interrupt virus spread provided that countries put in place strong measures to

detect disease early isolate and treat cases trace contacts and promote social distancing measures commensurate with the risk It

is important to note that as the situation continues to evolve so will the strategic goals and measures to prevent and reduce

spread of the infection The Committee agreed that the outbreak now meets the criteria for a Public Health Emergency of

International Concern and proposed the following advice to be issued as Temporary Recommendations

The Committee emphasized that the declaration of a PHEIC should be seen in the spirit of support and appreciation for China its

people and the actions China has taken on the frontlines of this outbreak with transparency and it is to be hoped with success

In line with the need for global solidarity the committee felt that a global coordinated effort is needed to enhance preparedness in

other regions of the world that may need additional support for that

Advice to WHO

The Committee welcomed a forthcoming WHO multidisciplinary technical mission to China including national experts The mission

should review and support efforts to investigate the animal source of the outbreak the clinical spectrum of the disease and its

severity the extent of human to human transmission in the community and in healthcare facilities and efforts to control the

outbreak This mission will provide information to the international community to aid in understanding the situation and its impact

and enable sharing of experience and successful measures



The Committee wished to re emphasize the importance of studying the possible source to rule out ongoing hidden transm494628
The Committee also emphasized the need for enhanced surveillance in regions outside Hubei including pathogen genomic

sequencing to understand whether local cycles of transmission are occurring

The Committee would welcome strong leadership to engage in the discussion about proportionality in control measures particularly
with regard to potentially damaging travel and trade restrictions

WHO should continue to use its networks of technical experts to assess how best this outbreak can be contained globally

WHO should provide intensified support for preparation and response especially in vulnerable countries and regions

Measures to ensure rapid development and access to potential vaccines diagnostics antiviral medicines and other therapeutics for

low and middle income countries should be developed

WHO should continue to provide all necessary technical and operational support to respond to this outbreak including with its

extensive networks of partners and collaborating institutions to implement a comprehensive risk communication strategy and to

allow for the advancement of research and scientific developments in relation to this novel coronavirus

WHO should continue to explore the advisability of creating an intermediate level of alert between the binary possibilities of PHEIC

or no PHEIC in a way that does not require reopening negotiations on the text of the IHR 2005

The Director General declared that the outbreak of 2019 nCoV constitutes a PHEIC accepted the Committee s advice and issued this

advice as Temporary Recommendations under the IHR 2005

To the People s Republic of China

Continue to

• Implement a comprehensive riskcommunication strategy to regularly inform the population on the evolution of the outbreak the

prevention and protection measures for the population and the response measures taken for its containment

• Enhance rational public health measures for containment of the current outbreak

• Ensure the resilience of the health system and protect the health workforce

• Enhance surveillance and active case finding across China

• Collaborate with WHO and partners to conduct investigations to understand the epidemiology and the evolution of this outbreak

and measures to contain it

• Share full data on all human cases

• Strengthen the efforts to identify a zoonotic source of the outbreak and particularly the potential for ongoing circulation with

WHO as soon as it becomes available

• Conduct exit screening at international airports and ports with the aim of early detection of sym ptomatic travelers for further

evaluation and treatment while minimizing interference with international traffic

To ail countries

It is expected that further international exportation of cases may appear in any country Thus all countries should be prepared for

containment including active surveillance early detection isolation and case management contact tracing and prevention of

onward spread of 2019 nCoV infection and to share full data with WHO Technical advice is available on the WHO website [LINK]

Countries are reminded that they are legally required to share information with WHO under the IHR 2005

Countries should place particular emphasis on reducing human infection prevention of secondary transmission and international

spread and contributing to the international response though multi sectoral communication and collaboration and active

participation in increasing knowledge on the virus and the disease as well as advancing research

The Committee acknowledged that in general evidence has shown that restricting the movement of people and goods during

public health emergencies may be ineffective and may divert resources from other interventions Further restrictions may

interrupt needed aid and technical support may disrupt businesses and may have negative effects on the economies of countries

affected by the emergencies



However in certain specific circumstances measures that restrict the movement of people may prove temporarily useful 4946 23

settings with limited response capacities and capabilities or where there is high intensity of transmission among vulnerable

populations

In such situations countries should perform risk and cost benefit analyses before implementing such restrictions to assess whether

the benefits would outweigh the drawbacks Countries must inform WHO about any travel measures taken as required by the IHR

Countries are cautioned against actions that promote stigma or discrimination in line with the principles of Article 3 of the IHR

The Committee asked the Director General to provide further advice on these matters and if necessary to make new case by case

recommendations in view of this rapidly evolving situation

To the global community

As this is a new coronavirus and it has been previously shown that similar coronaviruses required substantial efforts to enable

regular information sharing and research the global community should continue to demonstrate solidarity and cooperation in

compliance with Article 44 of the IHR 2005 in supporting each other on the identification of the source of this new virus its full

potential for human to human transmission preparedness for potential importation of cases and research for developing

necessary treatment

Provide support to low and middle income countries to enable their response to this event as well as to facilitate access to

diagnostics potential vaccines and therapeutics

Under Article 43 of the IHR States Parties implementing additional health measures that significantly interfere with international

traffic refusal of entry or departure of international travellers baggage cargo containers conveyances goods and the like or

their delay for more than 24 hours are obliged to send to WHO the public health rationale and justification within 48 hours of

their implementation WHO will review the justification and may request countries to reconsider their measures WHO is required

to share with other States Parties the information about measures and the justification received

The Emergency Committee will be reconvened within three months or earlier at the discretion of the Director General

The Director General thanked the Committee for its work
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Bijgaand de nieuwe documenten die in het dossier van de minister vandaag zijn toegevoegd
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Mlnisterie van Volksgezondheid Welzljn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

| secretariaat

@minvws nl

3 10 2e P I



494636@minvws nl] Scheidel O F {Ciska I^^^^|@minvws nl]
@min vws nl] _Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]

|i 10 2«10 2e

10 2e | 10 2e

10 2»

To

Cc

From

Sent

Subject spoedzaak in Marjolein Wetsvoorstel Coronavirus zaaknummer 201533

Nota ter beslissing 2020 01 30 9 59 56 docx

AanbiedinosFormulierMinisterraad20200102 pdf

Memorie van Toelichtina doc

wiiziainq WPG wettekst doc

I
Thur 1 30 2020 12 58 18 PM

en Ciska

Er zit een spoednota aan te kornen in jullie Marjolein waarmee de minister om akkoord wordt gevraagd om het

wetsvoorstel te agenderen in de MR van 7 feb om de nieuwe regeling waarmee het nieuwe coronavirus A ziekte is

geworden te fonnaliseren De Regeling is direct in werking getreden tnaar moet nu achteraf nog wel fonneel met een

wetsvoorstel via de Raad van State aan de Kamer worden aangeboden
|heeft tneegelezen de zaak ligt nu voor tnedeparaaf bij

Ha 10 2e

10 2em

Groet BfcBfeBI



494663Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nll Scheidel O F Ciska fMl^B
ffiminvws nl]

in vws ■n I]

To l@minvws nlf Berg A

@minvws nlfAngelique ®

From ||§f

2e | 10 2e

•e

Sent

Subject RE A4tje voor Bruno

Aanqepast A4 stavaza corona 31 01 2020 cs docx

Fri 1 31 2020 9 41 02 AM

Nieuwe versie met aanpassingen Bruno

ook aanpassingen dus in Landelijk Crisis Management Systeem‘S 10 2e

10 2eVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 10 10

AaruDienstpostbus DCC VWS DCC@ mi nvws nl Scheidel O F Ciska

^®@mimws n l

MM

|j|^B@minvws nl Berg A Angelique

^J@minvws nl10 2e 10 2e

10 2el@minvws nl

Onderwerp FW A4tje voor Bruno

le L MlSDl 3 minvws nl

Dit deelt bruno in MR uit zometeen

10 2e 10 2e | 3 nmnvws nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 10 00

Aan

Onderwerp RE A4tje voor Bruno

10 2e 10 2eIH l@minvws nl

En hier het aangepaste A4

I0 2e I0 2e l S minvws nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 09 33

Aan

Onderwerp FW A4tje voor Bruno

■d

10 2e 10 2e l S minvws nl

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2« 10 2e |@minvws nlVan

Datum donderdag 30 jail 2020 4 36 PM

I |

|@miiivws nlAan

Ondenverp A4tje voor Bruno

10 2e I i 10 2e



1494667| [^^^^^H@minvws nl] _DienstpostbusDCC VWS[DCC@minvws nl] 10 2eTo

10 2e rninvwsitl]E

From

Sent Mon 1 27 2020 4 54 46 PM

Subject Aanpassing brief niet nvic

H 1

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e l@mLnvws nlVan IH
Datum maandae 27 jail 2020 5 52 PM

Aan 10 2e 10 2e 10 2el@mhivws nl _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nL I
10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW stukken voor overleg morgen

10 2e 3 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 27 januari 2020 17 49

Aan N 10 2e |@minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp FW stukken voor overleg morgen

M

1101 28IHCC

Zie onderstaand Het wordt toch niet de NVIC Wordt vervolgd

Groet 10 2e

10 2 10 28H l Siminvws nlVan

Verzonden maandag 27 januari 2020 17 24

Aan

Onderwerp FW stukken voor overleg morgen

101 28 e 10 28M l 5 minvws nl

Hoi 10 2e

belde net De NVIC kan de inventarisatie niet doen De NVZ gaat nu vanavond zelf een korte enquete uitzetten bij
de ziekenhuizen

10 2e

Hiermee hebben we de UMC’s nog niet in beeld Ik zal de NZFU hierover ook mailen

Groet

10 12®

10 28 10 2e l@minvws nlVan

Datum maandag27 jan 2020 3 49 PM

I |

I @nvz ziekenhuizem nlAan 10 2e

10 2a a

10 2e

Kopie

Onderwerp RE stukken voor overleg morgen

10 28 @minvws nl

Veel dank voor het uitzetten van de vraag

Groet

E

10 28 l@nvz ziekenhuizen nlVan | W



494667Verzonden maandag 27 januari 2020 15 47

Aan

Onderwerp RE stukken voor overleg morgen

Urgentie Hoog

10 2e 10 2« I 5 minvws nl

Ik heb

aerogene isolatie zsm te verzamelen Haar 06 nummer is

Zij laat mij zsm iets weten Jij hoeft dus nu niet te bellen met de NVIC

gesproken bij de NVIC Zij gaat kijken of het lukt om het aantal IC bedden met strikt10 2e

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2«

10 2e

\v
Nederland se

Vereniglng van

Ziekenhuizen

Oudlaan 4

3515 GA Utrecht

10 2e l@nvz ziekenhuizen nl10 2e

www nvz ziekenhuizen nl

10 2e N 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden maandag 27 januari 2020 13 14

Aan

Onderwerp RE stukken voor overleg morgen

10 2e 10 2e l 5 nvz ziekenhuizen nl

Voorde zekerheid stuur ik bijgaand wellicht nogmaals de uitnodigingsmail die eerder aan een collega is gestuurd Bijgevoegd is

ook de folder over de landelijke advisering bij infectieziektedreigingen daarin wordt o a de rol van en het BAO uitgelegd
Het OMT advies is op dit moment nog niet beschikbaar en wordt zsm nagestuurd

Groet

10 2e

Op 24 januari 2020 organiseert het RIVM Clb een Outbreak Management Team OMT betreffende het nieuwe coronavirus 2019

CoV Wuhan

Achtergrond

In de metropool Wuhan provincie Hubei in China is op 31 december 2019 een cluster van patienten met een pneumonie gemeld

aan de WHO met infectie van een nieuw coronavirus Het merendeel van deze patienten had een link met een markt in Wuhan

waar onder andere levende dieren worden verhandeld Dit heeft geleid tot een uitbraak in Wuhan Er is bij enkele honderden

patienten een infectie vastgesteld grotendeels in de provincie Hubei Tevens is er verspreiding naar andere provincies in China

Thailand Taiwan Japan Zuid Korea en de Verenigde Staten Vijftien gerapporteerde patienten zijn gezondheidzorgmedewerkers

uit Wuhan Er zijn ook doden gerapporteerd

OMT advies

Het OMT zal advies geven over de voorbereiding in Nederland of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en of er een

meldingsplicht moet komen

Bestuurlijk Afstemmings Overieg

Naar aanleiding van dit OMT roep ik zoals dat in de infectieziektebestrijding gebruikelijk is een bestuurlijk afstemmingsoverleg
BAO bijeen De taak van het BAO is om bij een mogelijke uitbraak of crisis de door het OMT geadviseerde maatregelen te

beoordelen op politiek bestuurlijke haalbaarheid en wenselijkheid^ Het doel van het overleg is om gezamenlijk over de te nemen

maatregelen een advies op te stellen voor de Minister van VWS



494667
Het advies van het OMT is op dit moment nog niet beschikbaar en zal derhalve zo snel mogelijk worden nagezonden

Het bestuurlijk afstemmingsoverleg coronavirus wordt gehouden op dinsdag 28 ianuari van 10 30 12 00 uur op het ministerie van

VWS Parnassusplein 5 Den Haag Muzenzaal 1 B 04 40 routebeschriiving

Naast de vaste BAO leden IGJ VNG GGD GHOR nodig ik voor dit BAO ook een vertegenwoordiger van het ministerie van l W BZ

en V J uit

Agenda
Als agenda voor het BAO stel ik voor

1 Inhoudelijke toelichting op het advies van het OMT

2 I nventarisatie bevindingen deelnemers op aspecten wenselijkheid en haalbaarheid

3 Formuleren van advies over maatregelen aan de Minister van MZS

Graag hoor ik of u aanwezig bent bij dit BAO of door wie u zich laat vertegenwoordigen U kunt dit doen door een e mail te sturen

naar 10 2» l@minvws nl

Angelique Berg

Directeur Generaal Volksgezondheid

10 2e 1Q 2e l S nvz ziekenhuizen nlVan

Verzonden maandag27 januari 2020 12 49

Aan

Onderwerp stukken voor overleg morgen

10 2e 10 2e | S minvws nl

10 2eBeste mevrouw

Verwacht u dat er nog stukken komen voor het BAO morgen

Met dank en vriendelijke groet

10X20

10 2e

\vz
Nederlartdse

Vereniging van

Ziekenhuizen

Oudlaan 4

3515 GA Utrecht

10X2e l@nvz ziekenhuizen nl10 2e

www nvz ziekenhuizen nl

m Zie bijlage voor een toelichting over de structuur van de infectieziektebestrijdlng bij een dreigende uitbraak of crisis en de plaats van het

OMT en BAO daarim



149468310 2e 10 2eTo Dienstpostbus DCC VWSfDCC@mlnvws nll invws nl]

|@minvws nl]10 2e 10 2e

From

Sent Wed 1 29 2020 9 15 02 AM

Subject Actiepunten Coronateam

Hi allemaal

In aanvulling op de mail die|
die nu liggen Vul vooral aan

|zojuist verstuurde nav het overleg met de minister en DGV een overzicht van de actiepunten10 2e

MinMZS

Hoe werkt detest rol GGD RIVM Erasmus

Hoe werkt internationaal rol WHO HSC ECDC

Laatste svz repat riering

Wat vinden we van de geschrapte vluchten

Mondkapjes nogeens uitleggen

M wil ook gerepatrieerden testen

Reactie op situatie limburg

Meldingsplicht A ziekte

In staatscourant laten zetten regeltl I10 2e

BAO

Advies actiepuntenlisjt opsturen naar deelnemers

Organiseren Voorlichting 8 feb

Organiseren tellen mondkapjes

Kamer

Kamervragen beantwoorden

AO voorbereiden

Overig

Vast nadenken over overleg met zorgpartijen naast BAO ziekenhuizen huisartsen en GGD en

Passagiers gegevens kunnen wij die snel krijgen in geval van een besmette patient aan board

Met IGJ nadenken overtraigerichtlijn

Dagelijkse sitrap

Scenario’s uitwerken ism ncc

Nadenken over interdepartementale opschaling

Crisiscoordinator | Departementaal Crisiscentrum VWS

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crteisbeheersing en Infectieziekten

|@minvws nl |E 10 2e



494692Scheidel O F CiskalfBtlflieafSminvws nIV

Jaap van Dissel

Mon 1 27 2020 12 55 02 PM

| [||EBSgl@min vws nl]10 2eTo

From

Sent

Subject laatste Word versie def verslag
Advies 55e OMT 2019 nCoV WuhanV 24 ianuari 2020 DEF doc

Bijgaand nog de word versie Gr Jaap

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability



49470310 2e 10 2eTo m inbu za n l[| l@minbuza nll @vrk nl

10 2eE ggdhm nl

£lhv nrBt B£3B 5 lhv nll

®@nctv m injenv nl

@amsterdamu mc nl

@ggdhm nll Louwes K Korrie |
l@lnaz nlfatfe IfeE

^@nctv minjenv nl]
ajamsterdamumc nll

l@igj nl] @rws nl]
m 0

lQ 2e 1naz nl]
inhnomlHiWfeBB@nhn oral

§^^|@nvz ziekenhuizen nl||
P 10 2e

I0 2e |@nvz0 0

10 2s 10 2eziekenhuizen nl] |@rivm nl]
@groninoen nl110 2o

10 2e

10 2e 10X2e@groningen_n]B^
1

l@venlo nl ivenlo nllm

iminvws nl] |@minvws nl]0

@min vws nl] hi |@minvws nl]N 0 0 0

IMfeO in vws n II

Berq A Ancjelique p 10 2e |Cc i@minvws nl1
10 2eFrom

Sent Mon 1 27 2020 4 45 05 PM

Subject Adviesbrief OMT voor BAO deelnemers

Advies 55e OMT 2019 nCoV Wuhan 24 ianuari 2020 DEF pdf

Deelnemers BAO 28 ianuari docx

Beste deelnemers aan het BAO

In de bijlage vindt u het OMT advies dat vandaag door het RIVM is opgeleverd aan VWS Later vanavond zult u verdere informatie

voor het BAO van morgen ontvangen

Met vriendelijke groet

Angelique Berg
DG Volksgezondheid



l HiiaB^@minvws nll 494720i[MM It^M@minvwsnlV

B@minvws nl] HHHH

10 2e d0 2eTo

| 10 2e10 2e 10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject FW concept mail 2 aan Nederlanders in Wuhan

20 0270 QUESTIQNNAIRE MEDICAL version anolaise docx

DECLARATION DE RESPONSABILITE Eurooeens version anglaise docx

Thur 1 30 2020 1 16 29 PM

Afgestemde vragenliist vertrek Wuhan xlsx

concept mail nederlanders Hubei docx

formulier 2 Verklaring thuisquarantaine docx

Kunnen jullie deze opnemen in het dossier voor M

Gr

10 2e

10 2eVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 13 35

Aan Berg A Angelique flmj^@minvws nl

CC Scheidel O F Ciska 10 2eg£y^@rninvws nl _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW concept mail 2 aan Nederlanders in Wuhan

Hoi Angelique
Zie bijgaand de info die aan de NL ers in Wuhan is verstuurd

Groet

10 2e

10 2» 10 2 l@minvws nlVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 13 18

Aan 10 2« 10 2ejH l@minvws nl

CC _Dienstpostbus DCC VWS DCC@ mi nvws nl l@rivm nl

Jjj^I||5jj^B@nvnyT] Scheidel O F Ciska

Onderwerp FW concept mail 2 aan Nederlanders in Wuhan

l@nninvws nl l@minvws nl0 0 0

10 2e

Ter info de stukken die de Nederlanders vanmiddag krijgen Ik heb alleen nog toe laten voegen dat woning waarin de mensen

zelf in quaraintaine willen hier wel geschikt voor moet zijn anders zullen ze alsnog in de opvanglocatie moeten verblijven

Groet

10 2e 10 2e |@minbuza nlVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 12 48

Aan |@minvws nl10 2ew

I0 2e @minbuza nlCC

Onderwerp concept mail 2 aan Nederlanders in Wuhan

Op verzoek van

Nederlanders in Hubei te informeren zoals besproken in het crisisoverleg Uiterlijk Nederlandse tijd 14 00 dient deze mail naar de

ambassade gestuurd te worden waarbij na jullie akkoord nog nadere interne afstemming dient plaats te vinden

het dringende verzoek om zsm uiterlijk 13 20 naar bijgaande tekst te kijken Is bedoeld om de10 2e

Kunnen jullie dit doorzetten naar NCC en RIVM Hartelijk dank

10 2eGroet



49472010 2e

Directie Consulaire zaken en Visumbeleid

Ministerie van BuitenlandseZaken

iTi]

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aanuis toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht te verwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 in the electronic transmission of messages

(10)(2e)



494744Berg A AnnelinueWiBISa@minvws nil

Cc ^[Dienstpostbus DCC WVSfDCC@ min vws nl]

Ciska«di Hg»a minvws nll

To

| [HJjfl£gl 5 minvws nl] Scheidel O F10 2e

I0 2e 10 2e @minvws nl]
10 2eFrom

Sent

Subject Agenda BTCb in cl annotatie

imageOOl png

Agenda BTCb annotatie incl duidino 27 ianuari 2020 docx

Mon 1 27 2020 1 20 44 PM

Hoi Angelique

Hierbij ons voorstel voorde agenda en annotatie voor het BTCb voorbereidingsoverleg BAO van 15 00 uur

Eigenlijk met maar 2 onderwerpen

Onderwerp 1 Voorbespreking BAO

Onderwerp 2 Communicatie indusief informeren Kamer

We zullen de agenda ook geprint meenemen

Groet

1 Crisiscoordinator DCC VWS |
Ministerie van Voiksqezondheld Welziin en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Afdeiing Crisisbeheersing en Infectiezlekten | Etage 8 flex

|@minvws nl | |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e 10 ae



494786_Groep GMT medewerkers[jHJJSg@minvws nl]
GMT Parlementaire zaken

Tue 1 28 2020 11 27 02 AM

To

From

Sent

Subject ATTENTIE GMT Mondelinge vragen dinsdag 28 januari

10 2e f10 2e

buiten reikwijdte

^^^am invws nl

Verzonden maandag 27 januari 2020 12 21

Onderwerp Mondelinge vragen dinsdag 28 januari

10 2eVan

Tot nu toe de volgende vragen voor VWS

10 2e

buiten reikwijdte

Attentie PG

het lid Diertens D65 aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het bericht bericht Drie coronapatienten in Frankrijk

Mederlandse link misverstand’ Nos nl 24 januari 2020

Behandelaar I0 2e

buiten reikwijdte

10 2e



494788_Groep GMT medewerkers[jHJJSg@minvws nl]
GMT Parlementaire zaken

Tue 1 28 2020 3 22 40 PM

To

From

Sent

Subject ATTENTIE GMT Terugkoppeling regeling van werkzaamheden 28 januari2020
Overzicht RvW docx

10 2e 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 16 16

Onderwerp Terugkoppeling regeling van werkzaamheden 28 januari 2020

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

Dinsdag 28 januari 2020 aanvang aansluitend aan de Stemmingen

buiten reikwijdte

het lid BAUDET FvD debat met de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het voorkomen van de

verspreiding van het Coronavirus in Nederland

Geen steun voor een debat Wei betrekken bij AO Medische preventie infectieziekten op 6 februari



149479810 2e 10 2eTo minvwsmlk^^B^
minvws nl] ^^■|i2 2Eg^^H^^^Q£|j«^B§zorgverzekeringskantoor nl] M
B@ZQroverzekerinaskantoorTih^Bliai^^B@zoraverzekerinaskantoor nll Bit

BH@zorgverzekeringskantoor nl]

@zorgverzekerin gskantoor nl

B@minvws nlkH
gjminvws nl] HH

jminvws nl]0

IrliSiVKmi

izorgverzekeringskantoor nl]

BBJGES 2P5 lr in vws nl]
vws nl] |

m m

10 2» Hi 10 2e

10 2e H| 10 2e

0

hfiliUHalfffiminvws nilI m m

B@zorgverzekeringskantoor nl]10 2e j 10 2eCc

From

Sent Mon 1 27 2020 1 04 56 PM

Subject BAM breed 27 januari 2020

Itg

Verslagje
Voorbereid op Corona in hoeverre is CN in staat Corona te diagnosticeren en te isoleren Bonaire en Saba hebben een

isolatieruimte Tijdens het Ebolavirus heeft FM een grote rol gespeeld in de coordinate en voorbereiding De ebolaspullen
zijn opgeslagen bij FM destijds zijn er ook trainingen gegeven voor pakken aandoen BBBEHbaan met OLB en FM bellen

vordt meegenomen in de ccheckt bovenwinden10 2e 10 2b

buiten reikwijdte

Groet

10 2e

Beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland i o

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Pamassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den HaagDe



4947980
iminvws nl

www riiksoverheid nl

m



494810iHUDIfeDlg minvws nll Scheidel Q F fCiskaiH3IfeaM@ininvws nl1 10 2eTo

10 2e

From

Sent

Subject FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende het artikel Nieuwe Wuhan virus overdraagbaar van mens op

mens1 zaaknummer 201253

201253 Qpmerkingen aanpassingen Min MZS pdf pdf

Beantwoording Kamervraag 2020 01 23 7 42 32 docx

Fri 1 31 2020 3 54 40 PM

Opmerkingen van de minister en de aangepaste versie die ik in marjolein weer door heb gezet iHMCB^ ik denk dat hij bij jou
staat

10j 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 14 21

Aan

•d

@minvws nl

@minvws nl |
j|lfcfiH@minvws nl Berg A Angelique ^^^j@minvws nl MHH

g minvws nl Scheidel O F Ciska

Onderwerp Marjolein CC email intern of uitgaand stuk betreffende het artikel Nieuwe Wuhan virus overdraagbaar van mens op

mens’ zaaknummer 201253

m m

10 2e | aM®™invws nl Gerritsen E Erik

@minvws nl

iCC

10 2e H 10 2e 10 2e

IH 10 2e |@minvws nlM

Beste Collega

Bijgaand treft u ter informatie documenten linkje naar de zaak aan betreffende

het artikel ‘Nieuwe Wuhan virus overdraagbaar van mens op mens’ zaaknummer 201253

Indien de linkjes in dit einailbericht niet functioneren is het mogelijk dat de stukken zich bevinden onder een vertrouwelijk
dossier waarvan u geen dossierwerker bent Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar

Met vriendelijke groet
10 2« I



fMfeai@min49481311 SEES BSBB fi |@minvws nl] [UiQjg]I0 2e 10 2e [10 2e ■ 10 2eTo

Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nll

From 10 2e

Sent

Subject Beantwoording Kamervraag 2020 01 23 7_42_32
Beantwoording Kamervraag 2020 01 23 7 42 32 docx

Wed 1 29 2020 8 29 15 AM

Graag jullie input op de antwoorden op de kamervragen

5j[M met wie van RIVM en buza stem ik vandaag af

10 2b



494826To E @min vws nl]

|@minvws nl]

w m

jg JjEBlliEIBl@minvws nl]10 2eXCc m m it M

| fcffiS
Sent Mon 1 27 2020 4 06 52 PM

Subject Beknopte terugkoppeling VWS crisis overleg Corona

From

OMT advies van het RIVM vanmiddag ontvangen besproken
Categoriseren als A ziekte meldingsplicht
Advies om geen entry screening op Schiphol in te voeren

Vooralsnog geennegatiefreisadvies BZ
Vanavond inNieuwsuur aandacht voor Corona virus

Vanavond zal VWS briefvan BB naar de TK worden gestuurd

Hgr i0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van JJjJJjg j 10 2e l@minvws nl

Datum maandag 27 jan 2020 3 14 PM

Aan H^~
KnnieTBH
Ondenverp folder Crisiscoordinatie

wjgg] riiinvws nlI ]

10 2e l@minvws nlrijIfeTj 5 MB l

Ivm de crisiscoordinatie omtrent Corona virussen heb ik alle ontvangen documenten in de folder gezet

G \Mondiale Thema s\Crisiscoordinatie

Hierin staan de verslagen en sit rap het handboek handig voor de afkortingen en ik heb een korte facts heet gemaakt met wat

contactgegevens voor zover bij mij bekend

Kunnen we morgen gebruiken bij een overleg daarna pas ik het aan en kunnen we de betrokkenen informeren

Groet

1 10 2e l



494923Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nll Scheidel O F Ciska [^||flIJ 2H@rn invws nl] 10 2eTo

10 2e 10 2e 10 2e @minvws nl]
From

Sent Thur 1 30 2020 4 26 33 PM

Subject FW Kamerbrief gevolgen uitbraak Coronavirus voor de luchtvaart

Beslisnota Kamerbrief over gevolqen uitbraak Coronavirus voor deluchtvaart DOCX

Brief aan Parlement over gevoloen uitbraak Coronavirus in China voor deluchtvaart DOTX

10 2e 10 2e |@minienw nlVan [ DGB |
Datum^dondcrdag 30 jan 202Q^2£Mvl
Aan DGB10 2eDCC l@ms nl DGB «M 0 m

I ™ « M iSSH
DCO ■

10 2el@minienw nl J
l@minienw nl jE 10 2e

10 2e

m i HBJZ

l@mmienw nl 10 2eWv7 minienw nl

^B@minienw nl M

l@minienw nl

M m I
1Q 2e 10 2e|j DGB ^ @minienw nl

l@minvws nl CRISISCOORDINATOR

DGB 0 m | DCO

10 2»IH0

l@minbuza iil

Kopie Stremler J A Jaeo BSK

| DGB |

m

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minienw nl |@minienw nlI BSK |
10 2e 10 2e l@minienw iil

Onderwerp Kamerbrief gevolgen uitbraak Coronavirus voor de luchtvaart

Allen

Ter informatie bijgaand de Kamerbrief en beslisnota zoals hij nu bij onze DG ligt
ledereen veel dank voor de vlotte readies vandaag Fijne avond

Groeten

io 2e

10 2e DGBVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 09 25

Aan

| BSK ^^^^^^^^^[@minienw nl J1

3^

10 2e DCC
1

@minienw nl

1 ■ DGB

[ DGB

|@rws nl

1
10 2e

10 2e

ion

t 10 2e@minienw nl lflja@minienw nl

Dcol^m
|@minienw nl

101 2 10 2« | DGB|@minienw nl

|@minienw nl

@minienw nl I

CC Stremler J A Jaco BSK |
Onderwerp FW Update fadsheet Coronavirus versie 6

Urgentie Floog

10 2e

10 2e

DGB 10 2e 10 2e@minienw nl DCO

BSK 10 2e @minienw nl

Ter info

| DGB

Verzonden donderdag 30 januari 2020 09 24
_

| S minienw nl

CC Stremler J A Jaco BSK

22 Pminienw nl

10} 2eVan

10 2e |@minienw nl Dronkers J H Jan Hendrik DBOAan

10 2e 10 2e 10 2el@minienw nl

l@rws nl

5 minienw nlBSK

DCC |
Onderwerp Update fadsheet Coronavirus

Urgentie Floog

10 2e 10 2e

0

In overleg met Jaco ontvang je bijgaand een geactualiseerde fadsheet m b t het Coronavirus



De laatste actuele ontwikkelingen zijn hierin verwerkt Daarnaast enkele feitelijke correcties n a v afstemming met HB^494923
VWS

11 1

Vandaag schrijven we de Kamerbrief zoals gisteren toegezegd in het AO conflictgebieden

Groeten

10V2e1

10 2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Luchtvaart en Maritieme zaken

Directle Luchtvaart

Afdeling luchtvaartveiligheid en security
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag | Verdleplng 12

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T W

0
Kgrminienw nl

www rijksoverheid ni ministeries ienw

0



149493310 2e 10 2e» 10 2eTo Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]
lfbilIBBl@ininvws nll

Scheidel O F Ciska

Tue 1 28 2020 9 42 18 AM

@minvws nl]
10 2e

From

Sent

Subject FW pakketje mondelinge vragen

imaqeOOl jpg

Factsheet mondelinge vraao Nieuw Coronavirus docx

Boodschap en woordvoeringsliin docx

QenAs nieuw Coronavirus docx

Hoi

Seer print het uit

Ik heb nog even de lettergrootte aangepast want die was wisselend in de qena

11 0

Gr Ciska

Ciska Scheidel Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJJ Den Haag |

seoretariaat

invws nl

Q 10 2e I I

£3

Van Scheidel O F Ciska

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 10 40

Aan _Dienstpostbus Secretariaat PG

Onderwerp FW pakketje mondelinge vragen

10 2e @minvws nl

Ciska Scheidel Directeur Publieke gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |

secretariaat

SEM@minvws nl

3 10 2e |
£3

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 10 21

Aan Scheidel O F Ciska

CC _Dienstpostbus DCC VWS DCC Siminvws nl

Onderwerp pakketje mondelinge vragen

j

10 2e llS»minvws nl



49495510 2eTo Jaap van Dissel |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject FW Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Huwanjzaaknummer 201211

Brief2020 01 22 10 36 37 docx

Wed 1 22 2020 1 49 59 PM

Hoi laap
Ter info kamerbrief die we hebben klaar liggen Is afgestemd met Ibij jullie10 2«

Gr

10 2e

Van Scheidel O F Ciska |
Verzonden woensdag 22 januari 2020 14 38

Aan

10 2» @minvws nl

I0 2e 10 2 10 2e 10 2b 10 2»H @minvws nl @minvws nl }
10 2e @minvws nl

Onderwerp Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende Huwan zaaknummer 201211

Hierbij de brief zonder Huwan

Beste Collega

Bijgaand treft u ter informatie documenten linkje naar de zaak aan betreffende

Huwan zaaknummer 201211

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren is het tnogelijk dat de stukken zich bevinden onder een vertrouwelijk
dossier waarvan u geen dossierwerker bent Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar

Klik hier om naar de zaak te gaan

Met vriendelijke groet
Scheidel O F Ciska



J@minvws nl] Scheidel O F CiskailMlfliegM@minvws nll| 10 2eTo Berg A Angelique 494969
From

Sent Thur 1 30 2020 9 46 36 AM

Subject FW SPOED Graag reactie op concept Kamerbrief over gevolgen uitbraakCoronavirus in China voor de luchtvaart

Brief aan Parlement over gevolaen uitbraak Coronavirus in China voor deluchtvaart VWS DOTX

10 2e I

Ter info onze reactie op kamerbrief van ienw die gisteren is toegezegd

Groetjes
1 ° 2e

■Oorspronkelijk bericht

I0 2e I0 2eVan |@minvws nl

Verzonden donderdag 30 ianuari 2020 10 42

Aan 10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp FW SPOED Graag reactie op concept Kamerbrief over gevolgen uitbraak Coronavirus in China voor de luchtvaart

IH

■Oorspronkelijk bericht

Van 10 2e

Verzonden donderdag30ianuari 2020 10 34

DGB |
|M@minienw nl

|@minienw nl HI
2@minienw nl Stremler J A Jaco BSK j

10 2e 10 2ej 10 2eAan

DGB

@minienw nl

— BSK

DCC |
B@minienw nl

@rws nl0 0

10 2e 10 2e DGB0

10 2e 10 2e |@minienw nl0 DGB l
10 2e» |@mimenw nl

Onderwerp RE SPOED Graag reactie op concept Kamerbrief over gevolgen uitbraak Coronavirus in China voor de luchtvaart

CC E

Hierbij de opmerkingen van VWS

Groet

1 10 2e l

10 2e | Crisiscoordinator DCC VWS | Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

|@minvws nl |10 2e 10 2eAfdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag ]

Parnassusplein 5|

■Oorspronkeliik bericht

10 2a 10 2«Van DGB |@minienw nl

Verzondemdonderdag 30 ianuari2020 10 17

Aan DCC

m in vws n I

^i@min i n ni HIT i i mrnm
CC iEH^@minienw nl Stremler J A Jaco BSK

Onderwerp SPOED Graag reactie op concept Kamerbrief over gevolgen uitbraak Coronavirus in China voor de luchtvaart

Urgentie Hoog

I0 2e 10 2e@minienw nl

10 2e|@minienw nl

@minienw nl

DGB

0

10 2e |@minienw nl

Allen

Zie bijgaand de concept Kamerbrief m b t het Coronavirus zoals gisteren toegezegd in het AO conflictgebieden

Graag ontvang ik spoedig jullie eventuele opmerkingen

Groeten

HPE Records Manager recordgegevens ■

Recordnummer

Titel

IENW BSK 2020 18611

Brief aan Parlement over gevolgen uitbraak Coronavirus in China voor de luchtvaart



494975Jaap van Dissel[^^^^5flB@
Scheidel O F CiskaMtUlBM

jUIKMUUIH3W@riyrn nll

From

Sent

Subject RE vervolgkamerbrief Wuhan

Brief aan Parlement TK 2020 01 24 9 25 20 versie 14 50 uur docx

To rivm nl]

@m invws nl] | tHlifl Hl@min vws nl] 1UIH3110 2eCc

10 2e I
Fri 1 24 2020 2 00 55 PM

Beste Jaap
Dank voor je opmerking 11 1

H 1

In de bijlage voor jouw info de laatste versie na overleg met Angelique

10 2eVan Jaap van Dissel

Verzonden vrijdag 24 januari 2020 14 51

@rivm nl

10 2e 10 2e @minvws nlAan

CC Scheidel O F Ciska

Onderwerp RE vervolgkamerbrief Wuhan

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

Ha i0 2e

11 1Ik heb een opmerking

11 1

MvrGr

Jaap

10 2e 10 2e |@minvws nlFrom

Sent vrijdag 24 januari 2020 13 14

To Jaap van Dissel

Cc Scheidel O F Ciska^J8|^§B
Subject FW vervolgkamerbrief Wuhan

10 2e 10 2e@minvws1n] l S minvws nl

Beste Jaap

Hierbij het laatste concept

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

10 2e 10 2e l 5 minvws nlVan

Datum vrijdag 24 jan 2020 12 13 PM

Aan Berg A Angelique iW1Hrl 5 minvws nl Scheidel O F Ciska

[5 minvws nl10 2« 10 2eH
5 nninvws nl

Kopie _Dienstpostbus DCC VWS DCC 5 minvws nl

Onderwerp vervolgkamerbrief Wuhan

10 2e 10 2e Pminvws nl

Beste alien

Hierbij laatste concept van de vervolgkamerbrief over Wuhan zoals ook afgestemd met RIVM Opmerkingen graag voor

13 00 uur zodat we deze in het afstemmingsoverleg om 13 00 uur kunnen bespreken
Groet 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dft bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u



verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aar 494975
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability



494980fMiMfeaiMItiaitai@minvws nn

Dienstpostbus DCC VWSfDCC@minvws nll |
PB g

10 2eTo 0

10 2e 10 2eCc @m invws nl]
10 2eFrom

Sent

Subject Marjolein CC email Intern of uitgaand stuk betreffende VervolgUitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan {zaaknummer
201317

Brief aan Parlement TK 2020 01 24 9 25 20 docx

0

Fri 1 24 2020 1 28 43 PM

Hierbij de laatste versie van de Kamerbrief na het overleg met DGV

Ik zet’m parallel ook nog een keer uit bij RIVM

Groet |10 2e



494995
Berg A Anaeliaue liI9It31i @rninvws nll Scheidel O F

To Jaap van Dissel

10 2eCc

fCiska I^BB^5B@minvws nl1
From

Sent

Subject FW Vervolgbrief coronavirus 30 01

Brief aan Parlement TK 2020 01 30 15 06 O2 docx

10 2e I
Thur 1 30 2020 8 36 35 PM

Hoi Jaap

Bijgaand een nieuwe concept kamerbrief Zoals ik je zojuist appte willen we daar morgen nog een paar zinnen in wat het

who advies betekent die ik graag even met j e afstem ergens rond half 9 Wij zitten 8 45 bij Bruno Jullie maken vast ook

duiding voor op website dus goed om even af te stemmen

11 1

Groetjes
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com



1495008lHQE^H@minvws nl] Scheidel O F fCiskaifWiaBsaM@minvws rl1

lAililIfeaJ@minvws nN Wijnker C G A fCharlesllMiiaifeaJ@minvws nll

10 2eTo M

10 2e minvws nlm

10 2sCc

|@minvws nllM

From

Sent

Subject RE Brief TK 2020 01 22 10_36_37 003 _HR
BriefTK 2020 01 22 10 36 37 f0031 HR f0031 docx

10 2e I
Wed 1 22 2020 1 38 31 PM

Ha 10 2e

Dank ik heb er nog wat typfoutjes uitgehaald zie bijlage Lijkt me op zich een prima brief maar ik hoorde ook iets over een

WHO bijeenkomst Moeten we daar nog op wachten iets mee

Angelique zit opdit moment in het vliegtuig naar Israel ze landt volgens mi] rond kwart over 16 nl tijd Bruno zit ook in het

buitenland iiaifeE is er een mogelijkheid om een tekst naar hem te mailen

Ik ga in ieder geval even met Charles overleggen of hij in die plaats van DGV deze brief af doet of dat we hem via mail aan haar

voorleggen
Denken jullie er in de brief nog iets over de WHO bijeenkomst moet

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan ■d

Verzonden woensdag 22 januari 2020 14 06

Aan

iWWSMIJBfrr5^CC

Onderwerp BriefTK 2020 01 22 10_36_37 003 _HR

Hoi 10 2«

Naar aanleiding van de vraag van DGV voor een kamerbrief komt deze brief zsm jullie kant op ziet DGV kans hem te lezen

10 2e



495011To |@minvws nl]
From

Sent Mon 1 27 2020 8 21 12 AM

Subject brieven corona

PG 20121 l docx

PG 201317 docx

Hoi||jJ2S
Bijgaanade brieven over corona die tot nu toe zijn verstuurd

Groet

0



495113i| 10 2e gf

0 10 2e

To Berg A Angelique minvws nl]
l@minvws nll10 2eCc

10 2eFrom

Sent Thur 1 23 2020 5 06 31 PM

Subject FW BAO

Landeliike adviserinq bii infectieziektedreiqinqen en crises pdf

concepttekst uitnodiaingsmail docx

Hoi Angelique

In je dagmap voor vrijdag zit een uitdraai Het verzoek is of je naar de BAO uitnodiging wilt kijken zodat het morgenochtend
verstuurd kan worden

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2s 10 2»

10 2o

10 2»

10 2e 10 2« 10 2»

10 2e 10 2e 10 2e

Qubbel



495115i| 10 2e gf

0 10 2e

To Berg A Angelique minvws nl]

@min vws nl] vws nl]10 2e

10 2»

10 2eCc

From

Sent Thur 1 23 2020 5 09 13 PM

Subject FW BAO

Landeliike adviserinq bii infectieziektedreiqinqen en crises pdf

concepttekst uitnodiaingsmail docx

Bijgaand de save the date ook even rechtstreeks aanjou angelique Dit is naar jouw secretariaat gestuurd en kan na je
akkoord en nog een aanvulling van twee namen verstuurd worden

Groeten

10 2e

Verzonden met Blackfierry Work

www blackbeny com

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Datum domderdag 23 jan 2020 5 50 PM

10 2e 10 2e 10 2e@minvws nl IH fc@min™smlAan

Kopie Sclieidel O F Ciska

@minvws nL [
DCC@minvws nl

Ondenverp BAO

10 2e 10 2e

i
@minvws nl meQlaminvws nl

I@minvws nl Dienstpostbus DCC VWS
ba I

10 2e 10 2e I w

10 2e I 10 2eHoi

Hierbij de concepttekst voor de uitnodiging voor het BAO en de bijlage landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en crises’

die is handig om mee te sturen Ciska probeert nog met 6GD GHOR af te stemmen welke Directeuren PG we uitnodigen vandaar

dat die nog schuin gedrukt zijn Als DGV akkoord is met de tekst kan de uitnodiging misschien morgenochtend vroeg uit

Groetjes

10 2e



|@minvws nl] _Gro4951 2310 2eTo Groep PG DDAGrisis Extra incl bewindslieden]
]@m in vws nl]10 2eDDA Standaartj

From tPH| I0 2e

Sent

Subject Consignatiebericht 22 januari 2020 Zeer lage verdenking opWuhan virus in LUMC

imaqeOOl png

Consignatierapport 22 1 2020 Zeer lage verdekina op Wuhan virus inLUfvlC docx

Wed 1 22 2020 7 52 19 PM

CONSIGNATIERAPPORT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een verzendlijst van DCC VWS U wordt verzocht

contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden

ingezet

Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan dcc@minvws nl

10 2«Van

Datum en tijdstip melding 22 januari 2019

Naam melder en instelling RIVM LCI

Onderwerp Zeer lage verdenking op Wuhan virus in LUMC

Inhoud Het RIVM meldt dat twee personen uit hetzelfde gezin gezien zijn het LUMC

vanwege Verkoudheidsklachten Beiden zijn niet ziek en zijn naar huis gestuurd

Omdat zij in contact zijn geweest met iemand die recent Wuhan China heeft

bezocht is er wel diagnostiek naar het nieuwe Corona virus ingezet

De kans dat het daadwerkeiijk dit virus betreft is zeer klein Morgenochtend

wordt de uitslag van deze test verwacht

Er zal niet actief over de casus gecommuniceerd worden door het LUMC RIVM

of de GGD

Actie Het RIVM heeft GGD Hollands Midden geinformeerd

Het RIVM bereidt een communicatielijn voor

Hoofd Cl dPG en woordvoerder zijn geinformeerd

Geen actie van VWS nodig



495123

| Crisiscoordinator DCC VWS |
Minlsterie van Volksqezondheld Welziin en Sport | Dlrectie Publieke Gezondheid |

Afdeling Crislsbeheersing en Infectiezlekten | Etage 8 flex

|@minvws nl | |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

IDpe 1QK2e



495150To @minvws nl]
From

Sent

Subject FW Consignatierapport 21 1 2020 Update Corona virus in China

imageOOl png

Cor sign aticrapport 21 1 2020 Update Wuhan viris China docx

Wed 1 22 2020 8 37 53 AM

Deze is handig als het gaat om Corona En dit stukje betekent ook dat RIVM hier bovenop zit

Met RIVM organiseert aanstaande vrijdag sen Outbreak Management Team Dit team van deskundigen adviseert VWS over

het virus en eventueel te nemen maatregelen Onderwerp van gesprek is in ieder geval of het nieuwe Corona virus als A

ziekte aangemerkt moet worden

Afhankelijk van het advies wordt volgende week een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg georganiseerd bij VWS

10 2 10 2e @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 21 januari 2020 15 08

Aan _Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden |
|@minvws nl

Onderwerp Consignatierapport 21 1 2020 Update Corona virus in China

10 2e |@minvws nl _Groep PG DDA

10 2eStandaard

CONSIGNATIERAPPORT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een verzendtijst van DCC VWS U wordt verzocht

contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden

ingezet

Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan dcc@minvws nl

10 2eVan

Datum en tijdstip melding 21 januari 2020

Naam melder RIVM LCI

Onderwerp Update Corona virus China

Inhoud Het aantal patienten dat is gediagnostiseerd met het nieuwe Corona virus is volgens

de Chinese autoriteiten opgelopen tot bijna 300

Er zouden tot nu toe 6 personen aan het virus zijn overleden Ook buiten China zijn

enkele patienten bevestigd in Thailand Taiwan en Zuid Korea

Het is bevestigd dat het virus van mens op mens overdraagbaar kan zijn ook

behandelend medisch personeel is besmet geraakt

Er zijn echter geen aanwijzingen voor aanhoudende mens op mens overdracht

Onder ruim 700 contacten van patienten is het virus niet verspreid Het is nog niet

duidelijk op welk moment patienten besmettelijk zijn

De WHO organiseert morgen een Emergency meeting om te bespreken welke

internationale maatregelen nodig zijn en of het nieuwe Corona virus als PHEIC Public

Health Emergency of International Concern wordt uitgeroepen

Het risico op verspreiding naar en binnen Europa is volgens de ECDC afgelopen

vrijdag nog steeds laag Er gaan geen directe vluchten vanuit Wuhan naar

Nederland Daarnaast vinden er exit screeningen plaats op de luchthaven van

Wuhan



495150Actie Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een bericht gestuurd naar de GGD en

microbiologen en infectieziektespecialisten over de nieuwe ziekte en wat zij moeten

doen indien zich er mensen melden met klachten die in Wuhan zijn geweest

Het RIVM heeft op haar website een informat iebericht geplaatst

https www rivm nl coronavirus nieuw coronavirus in China

Indien nodig kan bij het ErasmusMC en RIVM diagnostiek worden ingezet

Het RIVM organiseert aanstaande vrijdag een Outbreak Management Team Dit

team van deskundigen adviseert VWS over het virus en eventueel te nemen

maatregelen Onderwerp van gesprek is in ieder geval of het nieuwe Corona virus als

A ziekte aangemerkt moet worden

Afhankelijk van het advies wordt volgende week een Bestuurlijk

Afstemmingsoverleg georganiseerd bij VWS



495150

| Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnlsterie van Volksqezondheld Welziin en Sport | DIrectie Publieke Gezondheid |

Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

|@minvws nl | |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e 10X29



495191l IItlflIS3l@minvws nil10 2eTo

From

Sent

Subject FW Consignatierapport 23 januari 2020 Update nieuw corona virusChina

imageOOl png

Scheidel O F Ciska

Thur 1 23 2020 1 12 57 PM

Consignatierapport 23 1 2020 Update nieuw Corona virus China docx

Hoi

Bereiden we voorafgaand aan omt al weer een brief voor

Gr ciska

Verzonden met BlackBeixy Work
www blackberry com

10 2» 10 2e l@miiivws nlVan

Datum donderdag 23 jail 2020 2 10 PM

Aan _GroepPG DDACrisisExfraincl bewindslieden j

Standaard^^^^^B^^^^3Bj^^^B@minvws nl

KoiiieJp||@riiiTiienw nl flB Miniiiieiiw iil NCC NCTV lBMf»nctv ininieiiv nl

■MMffnctv minveiii nl

H

10 128 l@minvws Dl _Groep PG DDA

10 2e BD NCC ECR

Ooderwerp Consignatierapport 23 januari 2020 Update nieuw corona virus China

CONSIGNATIERAPPORT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een verzendlijst van DCC VWS U wordt verzocht

contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden

ingezet
Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan dcc@minvws nl

10 2e 10 2eVan

Datum 23 januari 2020

Naam melder en instelling RIVM LCI

Onderwerp Update nieuw Corona virus China

Inhoud De twee personen die zich hebben gemeld bij het LUMC met verkoudheidsklachten

biijken niet besmet met het corona virus

Ook een Chinese man die via Schiphol is gevlogen en tijdens de vlucht ziek werd is

negatief bevonden op het nieuwe corona virus

Er is nog geen uitkomst uit de WHO Emergency Meeting Er wordt vandaag een

terugkoppeling verwacht

Het ECDC stelt dat verdere verspreiding van het virus buiten China mogelijk is Het

risico op een geval van verspreiding naar Europa is door het ECDC verhoogd naar

moderate Het risico voor een duster verdere verspreiding in de EU blijft laag

De stad Wuhan is volledig afgesloten Het OV vliegverkeer treinen bussen} is

gestopt Ook snelwegen zijn gesloten De stad van 11 miljoen inwoners zit dus in een

soort quarantaine

Er wordt een Kamerbrief voorbereid waar het nieuws van de WHO en de risico

inschatting van het ECDC worden meegenomen

Er is een woordvoeringslijn opgesteld voor VWS

Het RIVM plaatst vandaag informatie en Q A s op hun website voor bezorgde

burgers

Actie



495191VWS staat in contact met de ambassade in China

Vandaag zullen de uitnodigingen voor het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg verstuurd

worden Dit overleg vindt dinsdag plaats

Er wordt een annotatie voor de MR voorbereid waarin staat dat overwogen wordt

het nieuwe corona virus als A ziekte te classificeren als dat advies uit het Outbreak

Management Team blijkt



495191

| Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnisterfe van Volksaezondheid Welz tin en Sport | DIrectie Publieke Gezondheid |

Afdeting Crislsbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

|@minvws nl |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2 10 Ze



|@minvws nl] _Gro4951 9710 2eTo Groep PG DDAGrisis Extra incl bewindslieden]
]@m in vws nl]10 2eDDA Standaartj

From HHl I0 2e

Sent

Subject Consignatierapport 23 1 2020 Nieuw coronavirus geen PHEIG

imaqeOOl png

Corsignatierapport 23 1 2020 Nieuw coronavirus geen SHE C docx

Thur 1 23 2020 7 27 12 PM

CONSIGNATIERAPPORT DCC VWS

U ontvangt dit consignatierapport ter informatie omdat uw e mailadres is opgenomen op een verzendlijst van DCC VWS U wordt verzocht

contact op te nemen met DCC VWS als u vragen heeft over het bericht of wanneer u van mening bent dat niet de juiste acties worden

ingezet

Als u de berichten niet meer wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan dcc@minvws nl

10 2«Van

Datum 23 januari 2020

Onderwerp WHO verklaart nieuwe coronavirus niet tot PHEIC

Inhoud Na een beraad van twee dagen heeft de WHO zojuist bekend gemaakt dat het de

uitbraak van het nieuwe coronavirus op dit moment niet tot PHEIC Public Health

Emergency of International Concern verklaart

Volgens de WHO is het nog te vroeg voor het uitroepen van een PHEIC omdat

het aantal ziektegevallen buiten China op dit moment nog beperkt is

De WHO geeft aan dat het nog wel een PHEIC kan worden Het is echter nu nog

te vroeg om wereldwijde handel en reisrestricties op te leggen

Actie PG blijft de berichten van de WHO ECDC en HSC nauwgezet volgen



495197

| Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnisterfe van Volksaezondheid Welz tin en Sport | DIrectie Publieke Gezondheid |

Afdeting Crislsbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

|@minvws nl |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2 10 Ze



495250To DienstpostbusDCC VWS[DCC@m in vws n I]
minvws nl]Cc

From

Sent

Subject FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated withnovel Coronavirus in Wuhan China [China
Coronavirus outbreak] [EMERGENCYRESPONSE COORDINATION CENTRE]
imageOOl jpg

Corona virus ARGUS alert summary 28012020 SANTE pdf

Wed 1 29 2020 6 39 35 AM

Relevant voor in sitrap deze edcd kwalificatie

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2eVan Scheidel O F Ciska

Datum dinsdag 28 jan 2020 11 33 PM

Aan Berg A Angelique iliKtggminvws nl

@minvws nl

10 2b 10 2e l@niinvws nl

Onderwerp FW Update Outbreak ofAcute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China
Coronavirus outbreak] [EMERGENCYRESPONSE COORDINATION CENTRE]

IH

Hoi angelique

Nav jouw opm over inschatting ecdc

Hier staat nu het volgende in

In light of the currently available information ECDC considers that the potential impact of 2019 nCoV outbreak is high and

further global spread is likely

Gr Ciska

Ciska Scheidel Directeur Publieke gezondheid
Mlnisterie van Volksgezondheid Welzljn en Sport |

Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 E3 Den Haag

| secretariaat

@minvws nl

3 I0 2ew I

10 2« 10 2t @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 18 44

a— 1
10 2e I0 2e 1d 2s |@minvws nl Scheidel O F Ciska@minvws nl ft

CC _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Onderwerp FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China
Coronavirus outbreak [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]

Van _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 18 24

@minvws nl

iKS I™—agHPg
10 2s

10 2e

Onderwerp FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China

Coronavirus outbreak] [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]



495250

Van NCC NCTV

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 18 24 16 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan _Dienstpostbus DCC VWS

Onderwerp FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China
Coronavirus outbreak] [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]

10 2e 2e 10 2e I Snctv minienv nlVan

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 18 23

Aan NCC NCTV jS nctv minienv nl

Onderwerp FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China

Coronavirus outbreak [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]

Graag delen met VWS mogelijk al gedaan

Thanks

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van NCC NCTV anctv mmienv Til

Datum dinsdag 28 jan 2020 5 23 PM

Onderwerp FW Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China
Coronavirus outbreak] [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]

■Oorspronkdiik beridtt

10 2e 10 2el@ec europa eu |
Verzonden dinsdag 28 januari 2020 17 14

Onderwerp Update Outbreak of Acute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China [China Coronavirus

outbreak] [EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE]

|@ec europa euVan

Emergency China Coronavirus outbreak [CHINA]

Dear colleagues

Please find attached an Update Outbreak ofAcute Respiratory Syndrome Associated with novel Coronavirus in Wuhan China prepared by DG
SANTE ofthe European Commission

Best regards

10 2«

EKCC Duty Uiticers

The mail server responsible for this message is used exclusively for sending messages and does not support reception Ifyou want to reply to this

message you must use directly the CECIS system do not reply directly to this e mail address

Dit bericlit kan infortnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

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

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

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



495250damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Ministry of Justice and Security



495264iiai^ tB ^ilWIB SW@rninvwsnl
_____

@minvws nl] Raaij M T M van fMarcehMilflIisaM@minvws nll KiMtflti lit

10 2eTo lflltai@minvws nll
10 2eCc m m

10 2e minvws nl]| |
From

Sent

Subject RE Corona aanvullende info GMT bloed en weefsels

Coronavirus 0021 pdf

Tue 1 28 2020 1 36 42 PM

Ter aanvulling hierbij het NTS advies medische richtlijn weefselcriteria

Verzonden dinsdag 28 januari 2020 14 22

|@ minvws nlIS Ho 10 26 10 2e 5 minvws nlAan Wplj

|@minvws nl Raaij M T M van Marcel 10 2e 10 2e 10 2e@minvws nlCC 3

|@minvws nl

Onderwerp Corona aanvullende info GMT bloed en weefsels

|@minvws nl0 0

Beste I0 2e ten 0

Onderstaande info kreeg ik van mijn bloed en weefsels collega s

Mvg ilj wts»l

Bloed

Info van

Bestaande maatregel 4 weken uitsluiting bij verblijf buiten Europa langer voor malaria gebieden volstaat en is daarmee idd

strenger dan de 3 wkn die ECDC adviseert voor dit specifieke virus In Nederland bestaat nu een meldplicht bij een vermoeden

van corona infectie De patient wordt dan ook gevraagd of hij bloed heeft gedoneerd

10 2e van Sanquin

Sanquin zie nu geen gevaar voor de bloedvoorziening Daarbij wordt het risico op overdracht via bloed als zeer klein ingeschat
Respiratoire virussen waar corona toe behoort blijken niet bloed overdraagbaar

ECDC Europees Centrum voor ziektepreventie en ziektebestrijding

Weefsels

Nederlandse Transplantatie Stichting NTS geeft net als Sanquin een strenger advies uit dan ECDC zie bijlage hieronder namelijk

4 weken omdat dit in overeenstemming is met de richtlijnen bij andere ziektes zoals dengue en West Nile Er wordt overlegd met

IGJ hoe we dit bericht verder verspreiden en of we meer stappen moeten ondernemen dan het via het netwerk van TRIP te

verspreiden Daarnaast zorgen we dat contactgegevens van weefselinstellingen beschikbaar zijn in het geval een snellere

berichtgeving noodzakelijk is

Dus wat betreft bloed en weefseldonatie wordt een termijn van 4 weken gehanteerd

Bijlage

Dear National Competent Authorities for blood tissues cells and organs

We want to draw your attention to the newly published report by ECDC on the novel corona virus pneumonia

https www ecdc europa eu en publications data rapid risk assessment cluster pneumonia cases caused novel coronavirus

wuhan

On page 6 you will find the SoHO specific measures presented

Precautionary SoHO safety measures are also suggested for travellers returning from Wuhan China and exposed individuals

Novel coronavirus and substances of human origin SoHO safety The potentialfor transmission of the 2019 nCoV through

substances of human origin SoHO is not known Possible viraemia during the disease incubation period during possible

asymptomatic course of infection or after symptom resolution are also unknown and remain a concern in relation to the safety of

SoHO Therefore until more information is available on the epidemiology and pathogenesis of this infection SoHo safety authorities

in the EU EEA countries may follow the recommendation used far SARS CoV and MERS CoV This implies a precautionary deferral

from donation of blood cells and tissues donors for 21 days after possible exposure to a confirmed case or after returning from

Wuhan China [48 49]



495264

Additionally recovering confirmed cases of 2019 nCoVshould be deferred as donors for at least 28 days after symptom resolution

and completion of therapy due to the present uncertainty regarding possible persistence ofviremia and or viral shedding in body

fluids Potential organ donors at risk of being infected should be laboratory tested for the presence of the virus Lipid enveloped RNA

viruses such as the novel coronavirus 2019 nCoV should be readily removed and or inactivated during manufacturing of plasma
derivatives [50 51]

ECDC in case of questionsDo not hesitate to contact us or

With kind regards

101 20

The SoHO team

European Commission

DG SANTE Health and Food Safety
Unit B4 Medical Products quality safety innovation

Office address Rue Froissart 101 08 70 B 1049 Brussels Belgium
http ec europa eu health blood tissues oraans policv index en htm



|@minvw49526 7[10 2eTo @m invws nl] 1 0
10 2e l l |@minvws nl]

From

Sent Tue 1 28 2020 6 07 06 PM

Subject Coronavirus geen debat wel overleg

Zie stukje involkskrant die ook hebben opgepikt dat er geen debat komt maar AO 6 febr

H 1

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberry com

10 2eVan Volkskrant politieke redactie |
Datum dinsdag 28 ian 2020 5 23 PM

Aan

@mail volkskrant nt

10 2« 10 2e l@minvws nL

Onderwerp Opnieuw blaast de Kamer een reis naar Moskou af

N

Onleesbaar of onvolledig Bekijk online versie

Dinsdag 28januari 2020 Neem een abonnement

Goedemiddag

De relatie tussen Nederland en Rusland blijft uiterst stroef Een Kamerdelegatie zou in

februari naar Moskou vliegen om te spreken met collega s uit de Doema maar de trip is

alweer afgeblazen Dit keer omdat D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een inreisverbod bleek

te zijn opgelegd

En verder Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bestrijdt dat zijn

departement opnieuw onwelgevallige informatie heeft achtergehouden

Hier zijn uw Dagkoersen

ANNULERING VAN DE DAG

Die reis naar Moskou Die komt er niet

Onderlinge solidariteit is vaak ver te zoeken in de Tweede Kamer maar Rusland weet het



495267
dan toch voor elkaar te krijgen Nu blijkt dat D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma geen visum

krijgt om volgende maand naar Moskou af te reizen hebben zijn collega’s uit de

buitenlandcommissie dinsdag besloten om uit solidariteit de hele trip te annuleren

Zo wil het maar niet vlotten met ‘de dialoog’ tussen Moskou en Den Haag In 2018 stond

er 00k al een Kamercommissie klaar om naar Rusland te vertrekken maar de reis ging

toen niet door vanwege een klunzige Russische spionageoperatie bii de OFCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons De herkansing is nu dus 00k al

afgeblazen Een nieuwe trip zal wel weer even op zicb Iaten wacbten en de

annuleringspremie zal in dat geval flink omhoog gaan

Waarom Sjoerdsma precies op een zwarte lijst staat is niet helemaal duidelijk De Russen

weigeren vooralsnog tekst en uitleg te geven Als het aan de Tweede Kamer ligt komt de

Russische ambassadeur opheldering verschaffen maar die houdt zich vooralsnog op de

vlakte

Zeker is wel dat Sjoerdsma zeer kritisch is op Rusland Hij pleitte voor meer sancties

vanwege het gebrek aan medewerking van het Kremlin rondom MH17 Ook was de D66 er

een voorvechter van de ‘Magnitsky wet’ waardoor buitenlandse tegoeden worden

bevroren van Russische functionarissen die zich schuldig maken aan

mensenrechtenschendingen

De jongste politieke rel met Rusland komt anderhalve maand voordat het strafproces

inzake de MHi7 ramp begint en enkele weken na de publicatie van een nieuwe

Ruslandstratesie van de reaerine Daarin wordt vastgelegd dat het beleid jegens Rusland

eigenlijk niet verandert Op meer toenadering hoeft voorlopig niemand te rekenen

OPHEF VAN DE DAG

Grapperhaus verdedigt zijn ministerie

Het wordt wel de theorie van de roze olifant genoemd als je mensen vertelt dat ze niet aan

een roze olifant moeten denken gaan ze het juist doen Minister van Justitie en Veiligheid

Ferdinand Grapperhaus trekt zich daar weinig van aan ‘Er vallen geen lijken uit de kast’

zei hij dinsdag in het wekelijkse Vragenuur Waarna iedereen het wilde hebben over de

lijken in de kast van zijn ministerie

Waar gaat het ditkeer over Volgens het Algemeen Dagblad hebben zeven klokkenluiders

aan de bel getrokken over de druk die de ambtelijk top van het departement zou

uitoefenen op de Inspectie Justitie en Veiligheid Kritische rapporten zouden zijn

afgezwakt en onwelgevallige informatie werd achtergehouden voor de Tweede Kamer De

inspecteurs gingen dusdanig gebukt onder interne censuur door hun toenmalige baas

inspecteur generaal Gertjan Bos dat zij burn out klachten kregen of eerder met pensioen

gingen

De klokkenluiders zouden met een reeks van concrete voorbeelden zijn gekomen Zo

moest een rapport over de totstandkoming van de Nationale Politie van Bos worden



495267
aangepast na opmerkingen van toenmalig korpschef Gerard Bouman Een rapport over

brandweerzorg zou zijn verzacht na inmenging door de Nationaal Coordinator Terrorisme

en Veiligheid NCTV Ook onderzoeken bij de politie naar de nekklem bij arrestant

Mitch Henriquez en de kwaliteit van de recherche werden beinvloed En dat asielzoekers

bij binnenkomst in Nederland soms beelden van martelingen of kinderporno op hun

telefoon hebben raocht niet in een rapport over de Immigratie en Naturalisatiedienst

verschijnen aldus de klokkenluiders in het AD

Grapperhaus zei dat hem twee formele meldingen bekend waren waarover hij in januari

2018 de Kamer heeft geinformeerd De andere klachten hebben volgens de minister nooit

tot een formele melding geleid De CDA minister wil we] eaan kiiken of de Inspectie niet

buiten het ministerie gehuisvest moet worden ook om de onafhankelijkheid van het

instituutte bevestigen Eerder besloot Grapperhaus dat ook al te doen met het

Wetenschappeliik Onderzoek en Documentatiecentrum van Justitie een onafhankelijk

instituut dat eveneens onder druk stond van de ambtelijke top

CORONAVIRUS

Geen debat wel overleg

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om op korte termijn te debatteren over de uitbraak

van het Coronavims Eenvoorstel daartoe van FvD voorman Thierry Baudet werd

vandaag afgewezen Een al ingepland overleg op 6 februari vindt de rest van de Kamer

goed genoeg ‘Het toont de algehele vakantie van de geschiedenis die hier wordt genomen’

mopperde Baudet

Ondertussen vindt er wel hoog overleg plaats tussen Nederland en andere Europese

landen over de vrijwillige evacuatie van Nederlanders uit de stad Wuhan Mogeliik wordt

een twintigtal Nederlanders teruggevloeen door een ander land bijvoorbeeld Frankrijk

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok die dinsdag overleg had met zijn Franse

ambtsgenoot verwacht dat er later deze week een besluit over wordt genomen Evacuatie

van Nederlanders uit andere delen van China is vooralsnog niet aan de orde

Dagkoersen is de politieke rueuwsbriefvan de Volkskrant Vragen ofopmerkingen Mail

naar• ffn rolkskrant nl Deze nieuwsbriefelke werkdag per e mail ontuangen Vink

dan hier Volkskrant politiek’ aan
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Deze e mai werd verstuurd naar[Hfljjjg| ff minywa nl

Afmelden

© 2020 DPG Media B V Alle rechten voorbehouden

Gebruiksvoorwaarden Privacy statement



495270lIUimGSI@nninvws nl]10 2eTo Driece R A I iminvws nl]
m

From

Sent Tue 1 28 2020 2 36 21 PM

Subject Coronavirus update

Im

Hallo EBen 10 2e

n a v mijn tkn crisis coordinatie mail van zojuist heeft

vlucht van Frankrijk geregeld zijn om Franse burgers uit Wuhan die zich bij het Franse consulaat gemeld hebben te repat rieren

Vervolgens zou er een form eel verzoek komen of al zijn of er andere Europese burgers mee moeten of willen op deze vluchten

gereageerd we krijgen nog een verslag van10 2@ 10 2e maar er zou een

Het Operationeel Team Crisisbeheersing overleg van vanmiddag is geannuleerd vanwege de mondelinge vraag en de vervoigacties
die mogeiijk uit het BAO komen Als ik meer weet zal ik dat delen

Groet

0



49527310 26 10 2eTo @rivm nl]

Subject Coronavirus

Ook op Aruba is het zich ontwikkelende nieuws goed te volgen Schroom niet om contact op te nemen als er

beveiligingsissues gaan spelen mocht er zich ook in Nederland een ontwikkeling voordoen Altijd bereikbaar op mijn
privenummer 1C 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken Bureau BVA

Pamassusplein 5 | 2511 VX | Postbus 20350 | 2500 EJ DEN HAAG

BMArninvws nl@

Verzonden met iPad



^ ^ 49538410 2eTo ^^Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nil

fCiskallWttHfeBBiajminvws nll Berg A Angelique |^j£Si@mtnvws nl]
10 2eFrom

Sent Thur 1 30 2020 4 54 04 PM

Subject A4tje MR

Documentl docx

I

Hoi alien

Met dank aan

zit ook bij Bruno in het mapje
We vullen het n a v WHO aan met nog info daarover

mee naar Minister morgen S 45 daar zijn bij Angelique ^

10 2e bijgaand een A4 om morgen evt uit te delen in de MR Gebaseerd op het interdep crisis info systeem Het

^die dat ook in de brief doet en voegen dat nog toe en nemen

Ciska en ik

H

Groetjes

10 2e



495394I 10 2e g
Hi H 2e

10 2e

10 2e

To minvws nl]

gminvws nl] _DienstpostbusDCC VWS[DCC@minvws nl]Cc

10 2«From

Sent Fri 1 31 2020 8 31 54 AM

Subject Document2

Document2 docx

Hoi 10 2e}

Bij deze de platte tekst inclusief wijzigingen van de minister

Groetjes

10 2e



@minvws nl] Scheidel O F 49540210 2e»To Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nll

SM3M@minvws nil 10 2eCiska |
From

Sent

Subject Vertouweltjk GPMB statement en actuele ontwikkelingen Corona

Draft GPMB Statement nCOV 28Jan for Bd member review docx

BHSgl@minvws nl]
10 2e

Wed 1 29 2020 2 10 08 PM

@minbuza nl

Verzonden woensdag 29 januari 2020 14 36

Aan

Onderwerp FW GPMB statement en actuele ontwikkelingen Corona

Urgentie Hoog

10 2e 10 2eVan

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

10 2e

Ik had zojuist contact met de WHO over de GPMB statement Ze gaven met wat interessante vertrouwelijke informatie zie de

bullets hieronder

Meer dan dit weet ik ook niet maar ik kan me voorstellen dat dit voor jullie relevante info is

Groeten van 10 2e

10 2eFrom

Sent woensdag 29 januari 2020 14 32

S minbuza nl It Jgf nninbuza nl DSO

Cc^JGIS 19H^Bn^nbuza n RS JM|^Tinb^afil jjBm^S3MB
mi nbuza nl fSminbuza nl Gonggrijp Mette fSminbuza nl

10 2s i@minbuza nlTo

0

l 3 minbuza nlw

Subject GPMB statement en actuele ontwikkelingen Corona

Allen

H 1

Ik heb zojuist gebeld met het secretariaat om te horen wat ze met ons commentaar gingen doen Los van het feit dat dit punt nogal

gevoelig schijnt te liggen ook bij de WHO kreeg ik te horen dat

• De WHO om 3 uur een persconferentie zal houden waarin ze aankondigen dat morgen het comite van wijzen weer bij
elkaar zal komen om de situatie te bespreken

• Dat het zeer waarschijnlijk is dat morgen of overmorgen alsnog een PHEIC zal worden afgekondigd
Een oproep tot een intermediate phase is dan niet meer zo relevant

Ik verwacht later vandaag een herziene versie van het statement die wij dan mogen clearen Afhankelijk van de situatie wordt

deze dan morgen of overmorgen gepubliceerd Ik houd jullie op de hoogte en zal VWS ook informeren tav de twee bullets

Groeten van 10 2e

10 2eFrom

Sent maandag 27 januari 2020 17 11

Sminbuza nl R Jgfminbuza nl DSO 2
Cc DGIS j9MfBminbuza nl RS jflEc4 minbuza nl ^^BEflm^M Sminbuza nl

minbuza nl ^BElS^B I

10 2e i@minbuza nlTo 3

m

• | S minbuza nl Gonggrijp Mette | 3 minbuza nlM

l@mmbuza nl

Subject RE CONFIRMNNG GPMB Board Teleconference Monday 27 January re novel coronovirus

Beste alien



495402

nmIFRCIk heb zojuist als observer aan deze call deelgenomen Deelnemers waren

National Academy of Science

Global Institute for Health en|
observer’ aan de lijn

10 2e

Wellcome

CMO van grootste private zorgverlener in Chili Unicef had ook een

10 2e China CDC10 2e

Na een technische briefing van de WHO zie dia’s en China CDC konden GPMB leden vragen stellen Naast enkele technische

vragen waren er vooral veel vragen over het besluit van de WHO om de epidemie nog niet uit te roepen tot Public Health

Emergency of International Concern PHEIC en de communicatie daar omtrent

Het uitroepen van een PHEIC heeft enorme consequenties en leidt vrijwel direct tot reis en handelsbeperkingen en dus tot

enorme economische schade Zolang niet is aangetoond dat het virus zich ook buiten China verder verspreidt doorgegeven wordt

van mens op mens kunnen deze maatregelen niet gerechtvaardigd worden Tegelijkertijd worden wel veel maatregelen genomen

en verschijnt er veel info in de media die deze lijn lijken tegen te spreken Dit leidde enerzijds tot het advies van de GPMB aan de

WHO om meer aandacht te besteden aan de communicatie en niet te zeggen het is geen PH EIC en we kijken over 3 dagen wel

weer opnieuw Anderzijds leidt het tot de vraag of het huidige binaire karakter van de besluitvorming iets is wel of geen

PH EIC niet moet worden herzien Er gaan steeds meer stemmen op dat we mogelijk nog een tussenfase zouden moeten hebben

Het is wellicht nu niet de juiste tijd om de International Health Regulations te bekritiseren daar staan defases van een epidemie in

beschreven maar een oproep tot herziening van de fases moeten we misschien ook als GPMB wel ondersteunen RED deze

diseussie speelt thans ook in aanloop naar de Executive Board van de WHO die volgende week plaats vindt

Een andere diseussie ging over de vraag wat er nu nodig is De WHO heeft Global en Regional Teams teams ingesteld met hulp van

vele partners waarender US CDC Er wordt berekend hoeveel geld er nodig is voor versterken infrastructuur in zwakkere landen

die verhoogd risico lopen maar ook om ‘shipment’ van samples tbv diagnostiek en onderzoek te ondersteunen en vroeg klinisch

onderzoek mogelijk te maken De WHO heeft nog geld in kas van het contingency fund en kan hiermee inspringen op de eerste

noden voor preparedness in risicogebieden met weinig resources Voor meer langdurige ondersteuning wordt reeds gesproken

met CERF de Wereldbank Pandemic Emergecy Fund en de Asian Development Bank die mogelijk grants voor readiness planning

willen uitgeven Nu dus nog geen helderheid

Er was binnen de Board een brede steun voor het publiceren van een statement Desgevraagd heb ik aangegeven dat Nederland dit

ook steunt Ik hierbij wel gesuggereerd dat we ons vooral richten op aspecten van preparedness mandaat GPMB en niet

teveel ingaan op de acute vraagstukken Dit werd door een aantal Boardleden onderschreven Het secretariaat stuurt ons

morgenochtend een draft en hoopt hier binnen een dag reactie op te krijgen

Ik heb nog meer aantekeningen Als er nog specifieke vragen zijn hoor ik het graag

Groeten van 10 2e

10 2e 10 2e l B minbuza nlFrom

Sent maandag 27 januari 2020 10 43

To Sminbuza nl R f®minbuzaml ^DSO BHSj^TTinbuza nl

Cc DGIS^^Sjpminbuza nl RS ^i^mlnbuzajTb^T^H^^^^^^J
Gonggrijp Mette

Subject RE CONFIRMNNG GPMB Board Teleconference Monday 27 January re novel coronovirus

10 2e

10 2e

1Q 2e

Dank verzoek R is dat DSO deelneemt aan de call

Groet 10 2«

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

10 2b 10 2e |@minbuza nlFrom

Date Monday 27 Jan 2020 10 14 AM

To R j@minbuza nl DSO H|B@minbuza nl

Cc DGIS ifcHH@minbuza nl RS g 5 E@mlnbuza nl |@minbuza nl10 2e 10 2e 10 2b



I 1H11]49540210 {2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@minbuza nl l@minbuza nl

Gonggrijp Mette j
Subject RE CONFIRMNNG GPMB Board Teleconference Monday 27 January re novel coronovirus

10 2e |fg mimbuza nl

I0 2e 1Q 2eBeste an

H 1

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met me op

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

Deputy Head

Social Development Department | Health and Aids Division

Ministr^^oreigr^ffairs of the Netherlands

m

Are you curious to know what Dutch Development Aid achieved in 2018

Go to www DutchDevelopmentResults nl

From R fljSnninbuza nl

Sent maandag 27 januari 2020 09 54

To DSO minbuza nl ^mjj|jS^B@minbuza nl

Cc DGIS ^^LzmEnbuza n RS

MliiilUM 111111 1 1 I inbuza nl

Subject FW CONFIRMNNG GPMB Board Teleconference Monday 27 January re novel coronovirus

Importance High

10 2e 10 2s

m

Beste college s

Zie onderstaand evenals berichten in bijlage graag ter behandeling

Met dank en hartelijke groet

10 »

10 2e

jo green read from the screen

10 2e | 3 who intFrom GPMB Secretariat |
Sent Monday January 27 2020 00 13

l@ifrc org | B 8jOBrundtland org Snas edu10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo



gpniaid nih gov pi495402
B@minbuza nl

10 2e E C0 2e

10 2e gl0 2e

10 {2e

10 2e

I10 2ejKfe M 3gatesfoundation org | Swellcome ac uk

■10 2o31ffi^ »nicef org

@bluewin ch

@gov in

@chinacdc cnH

10 2e 2
10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

|@mhlw

goj^
M m

m

[jQ Pmed puc cl

war ldbank org10 2« 10 2« 10 2eS»who int SJwho intCc H3

10 2eBjlgP^wor Id bank org

wellcome ac uk

m m

10 2e 10 2e|gg ^J^^^i®fhLno
I Sminbuza nl DSO gMIKSminbuza nl GEV

l S ifrc ore

| Smhlw go jp

Sminbuza nl Gonggrijp Mette | 10 2e @minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2l@nas edu l@nih govw wd d

unicef org |
MIgyJ@whn int

11 3@nas edu |
Sunicef org |

ifrc org |@fhi no |^P
I jatesfoundation org

Jniaid nih gov I

m m m [j] m

M ttj^^@who int M

MM^M@unicef org

[lUItQ] Schinacdc cn

m BJ

H H

|@moh gov rw

moh gov rw il IfeE0 mea gov in

BM@mhlw go jp

0 m nic in m m

IS^we^comeiaciuk
10 2e 10 2e B 10 2« i 2eK|[JItj§Jr5 whn int

jJJjJjjgannT^accn
Subject CONFIRMNNG GPMB Board Teleconference Monday 27 January re novel coronovirus

Importance High

| S ifrc org I Sunicef org ^

Dear GPMB Board Members

10 2a

From GPMB Secretariat

Sent Friday January 24 2020 4 44 PM

Subject RE URGENT TIME CORRRECTION GPMB Message on behalf of the Co Chairs Proposed Board teleconference THIS

MONDAY

Importance High

Dear GPMB Board members



495402

10 2a

Thank you very much

GPMB Secretariat

From GPMB Secretariat

Sent Friday January 24 2020 3 39 PM

nmala rc °rg bp
B@gatesfoundation org

rjlifigigg unicef org ||fcK

i@nas edulilM@Brundtland org

l@wellcome ac uk I

To 0

10 2e I n ia id i n g c

|@gov rw ’KaagSigrid’

0 fin 0I

miES Pchinacdc cn0 W 0

10 2el@minbuza nl
MM

info@rosminzdrav ru

f10 2e|@mhlw go ip |@gmail com0

10 2eia «H@med puc cl |@gov in

LillClJl a who int ^woHdbanLorg
who int

■MUlUfcQBswho in~

|worldbank org BE
|@wellcome ac uk Alveberg Benedikte L

l@minbuza nl |
B^Itllnbuzauils

ifrc org

Cc w w

10 2e0 0 0 m
m

10 2e

MttJ T lnbuia r I

@ifrc org BB
l@rosrminzdrav ru

I

10 2«|@mhlw go ip

■Mgj@minbuza nl Gonggrijp Mette

■i^SIgpB@nas edu

Bunicef org |
» bfajB@who int

MjMjBj@nas edu B|
tfcaiflai unicef org I

0 0

l 10 2e

10 2e

0

0 0 0 0

0 gfhi no

gatesfou ndation org

I KiyitQB £»niaid nih gov |
I ^BH^5^B@rosminzdrav ru

0 0

llr who nt |
mg]@unicef org

[imfcQl 3chinacdc cn

0 0 0

00

00

10 2e 10 2emah gov rw0 0 0 ea gov in

HM@mhlw go jp

fei dal M»

nic in 0

l@moh gov rw0 0 0

|@wellcome ac uk ^M
@ unicef org IliJJ

|@ifrc org0 0 0

1D 2e a im ac cn0 1

Subject URGENT GPMB Message on behalf of the Co Chairs Proposed Board teleconference THIS MONDAY

Importance High

Dear Board members

10 2a

Kinds regards
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1 Please refer to email planning for the call to find call in information

Help save paper Do you really need to print this email

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

abusievelijk aanu is toegezonden wordt u verzoclit 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

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 in the electronic transmission of messages



min vws nl] Berg A 495465
—[flEBgminvws nl]

10 2eTo iminvws nllm m W

l 2eAngelique ]^]
Kirman

minvws nll iminvws nllm 0 0

2«■aiM@minvws nll

hilEBgE@minvws nll

_Dienstpostbus DBPZ Parlementaire Zaken

Wed 1 29 2020 11 01 05 AM

l l |@minvws nl]
Cc 0

From

Sent

Subject E mailprocedure Verzoek van het lid Jansen PW om een technischebriefing te houden over het Coronavirus

Goedemiddag

Er is door de Kamer de volgende email procedure gestart

Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Jansen PVV toekomen om zo snel mogelijk een technische briefing te houden met de

minister voor Medische Zorg over het Coronavirus

Kamerleden zijn verzocht uiterlijk vandaag 29 januari 2020 om 17 00 uur te reageren

Groet

10 2e



495505Berg A Annelimie lll ll 33@minvws nll

fBBISOl^BM@minvws nll Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]

To

IVBUttI8Bl@minvws nn

@minvws nl]

l@minvws nll ifi]

10 2« ie 10 2e

From

Sent Fri 1 24 2020 3 21 39 PM

Subject evt mail voor bruno

10 2e I

Beste Angelique
We bespraken zojuist niet meer met jou het informeren van Bruno Hij ontvangt natuurlijk een sitrap maar daar melden wij nogi

niet de uitkomsten uit het OMT omdat dit breder verspreid wordt De maatregelen melden we pas na het BAO

Mocht Bruno nog vragen hebben of als jij hem zelf nog actief willen informeren bijgaand nog de mondelinge terugkoppeling uit

het OMT

Om 10 00 uur vanmorgen vond bij het RIVM het Outbreak Management Team plaats Hierbij een korte samenvatting die wij

mondeling van laap van Dissel hebben ontvangen Aanstaande maandag wordt het rapport met adviezen opgeleverd over te

nemen maatregelen Daarna houden wij op dinsdagochtend een Bestuurlijk Afstemmings Overleg waarna jij een besluit kan

nemen

Adviezen

1 De casusdefinitie is vastgesteld Er wordt een bredere definitie gehanteerd zodat er niemand gemist wordt Als iemand

verschijnselen vertoont ademhalingsproblemen longklachten koorts en een link met China heeft valt iemand onder de

definitie

2 Als mensen besmet zijn is diagnostiek al mogelijk in het Erasmus MC en bij het RIVM daar komt bij dat ereventuele

uitbreiding mogelijk is naar inzet van andere labs opschaallaboratoria
3 Als mensen besmet zijn is isolatie aan de orde Dit is mogelijk in elk Nederlands ziekenhuis Mocht dit vol raken kunnen

eventueel regionaal afspraken gemaakt worden Thuisisolatie is onder voorwaarden ook mogelijk
4 Het OMT adviseert het nieuwe coronavirus als A ziekte te classificeren Op deze manier is ook een verdenking op het virus al

voldoende om isolatiemaatregelen te treffen en hoeft een definitieve diagnose niet afgewacht te worden

5 Entry screeningen op het vliegveld worden niet geadviseerd Wei wordt geadviseerd op de luchthavens voorlichting te geven

aai^eiziaer^ii^erschillend^alei^^DiHcai^oiivooijoeel^oi^l^cheimiei^oM de bagage afhandeling
6 11X1

Groet

10 2«



BiMfeQlfSminvws nn ^^HQ£495525
MSI

umM

Cc ^BeroA Angelique [^^^@nninvws nl]

CiskaMWffi^^B^minws nllj^Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]

[|^EBin|K^M@minvws nl]

Tue 1 21 2020 10 26 11 AM

10 2«@min vws nl]

| 10 2«10 2e ©minvws nl] Scheidel O F

i m i n vws nil10 2e

Sent

Subject Dossier Mondelinge vraag Wuhan Virus

imageOOl png

Factsheet mondelinge vraag Wuhan 10 15 uur docx

Spreektekst Wuhan docx

QenA Wuhan docx

Beste collega s

Bijgevoegd het dossier voor de mondelinge vraag over het Wuhan Virus Het gaat om dit artikel https nos nl artikel 2319472

nieuwe wuhan virus overdraagbaar van mens op mens html

Ik kom nu naar de 5e om het dossier geprint aan te leveren

Groet

10 2e

Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnlsterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

|@minvws nl | |

Parnassusplein 5| 2511VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

1°l 2e 10 2e



495532rivm nl] ScheideLCrF CiskalfBtlflieE™@minvws n IV

l@nvm nl[|^|s^H@rivm nl]

3jH@minvws r|l]l _Dienstpostbus DCC VWS]DCC@minvws nl]

10 2eTo ifY] m

10 2e minvws nllm M

Cc w

From

Sent

Subject RE Mondelinge vragen dinsdag 21 januari
Factsheet mondelinge vraag Wuhan 10 15 uur docx

I
Tue 1 21 2020 9 20 55 AM

Soreektekst Wuhan docx

QenA Wuhan docx

Collega s

Bijgevoegd de drie stukken die we op dit moment gemaakt hebben voor de mondelinge vraag

Het moet over 10 minuten bij DGV aangeleverd worden dus graag een snelle check akkoord

Groet

£10 2e 10 2e ||@minvws nlVan

Datum dinsdag 21 jan 2020 9 40 AM

Aan Groep PG medewerkers 5ffi@miimvs nl

Ondenverp FW Mondelinge vragen dinsdag 21 januari

H

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 21 januari 2020 09 25

Onderwerp Mondelinge vragen dinsdag 21 januari

•d

Tot nu toe de volgende vragen voor VWS

buiten reikwijcfte

Attentie PG

het lid Hermans VVD aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport bij afwezigheid van de minister voor Medische Zorg

over het bericht Nieuwe Wuhan virus overdraagbaar van mens op mens Nos nl 20 januari 2020

Behandelaar 10 2e 10 2een

10 2e

buiten reikwijdte

10 2e



1495533O F ICiskaliMii^MMSmirivws nil 10 2«»To

10 2e 10 2e

From

Sent

Subject FW Mondelinge vraag Wuhan

imaqeOOl png

QenA Wuhan docx

Soreektekst Wuhan docx

Factsheet mondelinge vraag Wuhan 10 15 uur docx

Tue 1 21 2020 10 16 03 AM

Bij deze de opmerkingen van Angelique Wil je die even doorlopen en aanpassen waar nodig Zouden jullie nog kunnen reageren

op haar opmerking bovenaan de factsheet

Groet 10 2e

10 2e 10 2s @minvws nlVan

Verzonden dinsdag 21 januari 2020 10 33

Aan Berg A Angelique E 10 2ei gminvws nl

^3@minvws nl _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl Scheidel O F Ciska

@ minvws nl

10 2eCC w

^^^^^|@3minvws nl |
Onderwerp Mondelinge vraag Wuhan

10 2e 10 2» 10 2« 10 2s |@minvws nl

Beste Angelique

Bijgevoegd de documenten voor de mondelinge vraag over het Wuhan virus

We horen het graag indien het akkoord is dan zorgen we voor aanlevering bij het secretariaat van Hugo

Het artikel waar de vragen over gesteld zijn https nos nl artikel 2319472 nieuwe wuhan virus overdraaqbaar van mens op

mens html

Groet

10} 2e l

| Crisiscoordinator DCC VWS |
Mlnisterie van Volksqezondheid Welziin en Sport | Directie Publieke Gezondheid |

Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

l@minvws nl | |

Parnassusplein 5| 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2e 10 2e



495552J Btiaiail@minvws nl|_SdieidelOF^Cisk£j« H
pienstpostbu^C^WS[DCC@min vws nl]

10 2eTo |@minvws nl]

@m invws nl] I0 2eCc

10 2e

From

Sent

Subject FW IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novelCoronavirus 2019_nCoV 22 January 2020

FINAL ECnCoV statement 23 Januarv docx

Fri 1 24 2020 8 41 15 AM

Het final statement van de WHO van gisteravond

Groet

10 2e

@minbuza nl

Verzonden vrljdag 24 januari 2020 09 21

Aan

10 2e 10 2eVan

kzpminvws nl

|@ minvws nl

Onderwerp FW IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novel Coronavirus 2019_nCoV 22 January 2020

m

CC

10 2e zie bijgaand

10 2e

10 2e 10 2e l Swho intFrom j

Sent donderdag 23 januari 2020 18 51

EtS 3 who int10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 1G 2ea who int S who intCc

a who int I
5 who int

10 2e

id0 2s

who int

ll^M@who int

0

E 10 2e | 10 2e

10 2e

10 2ej@who int |
@who int ihrcommittees10 2e gl0 2 10 2e

10 2eihrcommittees|5 who int

Subject WHO IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novel Coronavirus 2019_nCoV 22 January 2020

10 2e l S who int

10 2a

Best regards

IHR Secretariat

10 2eFrom

Sent Wednesday January 22 2020 3 57 PM

10 2e

10 2e EWBiffBI
10 2e

| 10 2» |
10 2b gl0 2i

10 2e

pwho
int

i 3 who int

|^ft®whoJnt
®whoJnt

^who■ int ihrcommittees ihrcommittees 5 who int

Subject RE IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novel Coronavirus 2019_nCoV 22 January 2020

who intCc

I •iliHE£g who int | 3 who int

int^

■4tJ^ Swho int

iji]

B 10 2e

10 2e

10 2e [1D 2e |@who int H

10 2a

Best regards



495552
WHO IHR Secretariat

10 2«From

Sent Monday January 20 2020 6 56 PM

10 2e

10 2e

10 2«

0 10 2» |
10 2e gl0 2

E 10 2«l

10} 2e

j@who int «^
who ir E||

s who int

iiMijB S who intCc

1 E S who int | S who intTjj M m

|W intv

il M 53who int HhIS 10 2e

S 10 2e

10 2e |@ who int

J@who int ihrcommittees ihrcommittees@who int

Subject WHO IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novel Coronavirus 2019_nCoV 22 January 2020

Best regards

WHO IHR Secretariat

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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 in the electronic transmission of messages

(10)(2a)



495570hlMJiHisHBiamirwws nil10 2STo |@minvws nl]
From

Sent Thur 1 30 2020 9 18 13 AM

Subject FW Vraag minister

10 2eHoi io 2e en

Ik heb net even gesproken en hij kende dit bedrijf niet Er wordt op verschillende plekken gewerkt aan dergelijke
systemen^7oor nu is hetdenk ik goed om contact op te nemen met deze meneer en aan te bieden om een verkennend gesprek
te hebben met zoals ipperde het LNAZ erbij

Zal ik dit aan

•oet
jterug mailenI0 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel



495575hmflISH@minvws nil10 2eTo

From

Sent

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV

imageOOl jpg

Scheidel O F Ciska

Mon 1 20 2020 7 03 11 PM

10 2eHoi

Ik zie hier ook niet zo snel de rol van WHO maar zou zeggen dat zij gewoon eea monitoren ed as usual

Maar hoor nog graag even

Gr

Ciska Scheidel Directeur Rublieke gezondhefd
Minssterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassuspleir^5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

secretariaat

invws nl |

CD 10 2e 1
_

10 2e 10 2e @minvws nlVan j

Verzonden zondag 19 januari 2020 13 30

Aan Scheidel O F

Cisk^^^^^^^^^
10 2e 10 2«@minvws nl |

J@minvws nl

Onderwerp FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV

H @minvws nl

10 2eCC

Hoi Ciska en 10 2e

Hierbij de info die Jaap van Dissel morgen bij de GS staf inbrengt

Greet

io 2e

10 2e 10 2 l@rivm nlVan ^

B— ■—
@minvws ri

]@rivm nl

Onderwerp Fw Lab Inf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV

Aan

Beste 10 2e

Even een update mbt het nieuwe coronavirus is China nu genaamd 2019 nCoV

vrijdag a h eind vd middag is een lab inf@ct verstuurd waar GGD en arts microbiologen infectiologen etc op

geabonneerd zijn met daarin een update van de situatie in China en de 3 exportgevallen in Thailland en Japan Zie

onderstaand tekst uit het inf@ct bericht dat is vertrouwelijk overigens
Er worden twee gezinsclusters onderzocht in China waar mogelijk mens op mens transmissie heeft plaatsgevonden

maar er zijn nog steeds geen aanwijzingen voor aanhoudende mens op mens overdracht

de kans op een importgeval in NL is nog steeds erg klein cf inschatting ECDC voor Europa

het bericht bevat wat te doen als iemand zich meldt met een ernstige luchtweginfectie en recent is teruggekeerd uit

Wuhan bij ziekenhuisopname indicatie druppel en contactisolatie epidemiologische criteria voor inzetten lab



495575diagnostiek na overleg triage door LC1

diagnostiek is beschikbaar op het Erasmus MC en RIVM

op de RIVM site is een onderwerppagina aangemaakt die we geactualiseerd zullen houden

https www rivm nl coronavirus nieuw coronavirus in China

Het aantal vragen waarmee we als LCi benaderd worden is vooralsnog beperkt af en toe een vraag over of een patient
die recent uit China is teruggekeerd getest moet worden

De internationale gemeenschap is natuurlijk erg benieuwd wat de bron van dit virus is en in hoeverre het zich buiten

Wuhan heeft verspreid

10 2e stelt een annotatie op voor de SG staf op 20 januari ik cc haar even dan weet zij welke info er tussen

ons is uitgewisseld

Bel gerust als je meer informatie wilt weten

Hartelijke groet
10 2e

Bericht

In de metropool Wuhan 19 miljoen inwoners in China is op 31 december 2019 een cluster van

59 patienten met een pneumonie vastgesteld met verdenking van infectie met een nieuw

coronavirus Het merendeel van de patienten heeft een link met de Huanan seafood market in

Wuhan waar vis en levende dieren worden verhandeld Bij 41 personen is een infectie met een

nieuw coronavirus hier in navolging van WHO en ECDC 2019 nCoV genoemd bevestigd op

basis van moleculaire technieken Zeven van hen zijn reeds ontslagen uit het ziekenhuis 5

personen zijn nog opgenomen en 2 personen zijn overleden

Er worden 763 nauwe contacten van de patienten opgevolgd tot op heden is hierbij geen

transmissie aangetoond Ook zijn er zijn er geen gezondheidswerkers ge infecteerd Gezien de

incubatietijd van coronavirusinfecties in het algemeen SARS tot 10 en MERS tot 14 dagen

hadden deze infecties al kunnen optreden Wei zijn er 2 gezinsclusters vastgesteld waarbij mens

op menstransmissie niet kan worden uitgesloten Het epidemiologisch onderzoek wordt

voortgezet om een volledig beeld van de bron en eventuele mens op menstransmissie van dit



495575
nieuwe virus te krijgen

Buiten China is er tot nu toe bij drie reizigers uit Wuhan aanwezigheid van 2019 nCoV

vastgesteld bij twee personen in Thailand en een in Japan

Het risico op import van dit nieuwe coronavirus wordt door ECDC voor Europa als laag

ingeschat Er zijn geen directe vluchten vanuit Wuhan naar Nederland Desondanks is het

mogelijk dat er zich patienten melden met vragen over een mogelijk infectie met het nieuwe

coronavius Dan dient nauwkeurig uitgevraagd te worden waar de patient precies geweest is en

wanneer of er markten met vis of levende dieren zijn bezocht en of er contact is geweest met

patienten met een 2019 nCoV infectie Bij patienten met een ernstige respiratoire infectie die in

Nederland in het ziekenhuis opgenomen moeten worden en die 14 dagen voor aanvang van de

klachten in Wuhan China zijn geweest kan diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet

ook buiten

kantooruren Bij opname dient ten minste druppel en contactisolatie te worden toegepast zie_

interim guidance van de WHO

Overleg voor de indicatiestelling voor diagnostiek met RIVM LCI 10 2e

Diagnostiek

2019 nCoV behoort tot het genus beta coronavirus subgenus Sarbecovirussen Tot deze groep

behoort ook het SARS CoV dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio s voor uitbraken

zorgde Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties soms met een enterale component

bij mensen en dieren Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan

symptomen is dat behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus

Sequencing van het complete genoom van het 2019 nCoV in een zestal patienten heeft geleid

tot de ontwikkeling van specifieke laboratoriumtesten Het is op dit moment nog niet duidelijk wat

het optimale in te sturen materiaal is voor vaststelling van aanwezigheid van het virus en wat het

optimale moment van afname is na de eerste ziektedag

Bij in het ziekenhuis opgenomen patienten met een ernstige respiratoire infectie die recent

korter dan 14 dagen voor het ontstaan van symptomen in Wuhan zijn geweest en waarbij geen

andere ziekteverwekker is aangetoond die het ziektebeeld kan verklaren kan in overleg met

RIVM LCI moleculaire diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet

Voor laboratoriumconfirmatie zal RT PCR ingezet worden op nasopharyngeal swab sputum of

bronchoalveolar lavage BAL Deze diagnostiek zal parallel bij Erasmus MC en RIVM ingezet

worden

Met betrekking tot preventive maatregelen bij de athame van monsters bij verdachte patienten

wordt geadviseerd minimaal het volgende te dragen

mond neus masker

handschoenen

goed afsluitende bril veiligheidsbril

Voor inzending van materialen altijd contact opnemen

Contactgegevens
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RIVM LCI ook buiten kantooruren bereikbaar

Erasmus MC Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

I0 2e

10 2e 10 2e I

Meer informatie

ECDC https www ecdc eurooa eu en novel coronavims china

WHO httos www who int health topics coronavirus

zie hieronder ook Technical documents for novel coronavirus

RIVM https www rivm nl coronavims nieuw coronavims in China

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag
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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rtvm nl en Committed to health and sustainability



495582Barnard H P Herbert [B35I^B a minvws nllTo

10 2eFrom

Sent Mon 1 27 2020 7 27 18 PM

Subject FW 20200127 Verslag BTCb Coronavirus

I

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e 10 2e fiftmiitvws nlVan

Datum maandag 27 jan 2020 7 55 PM

IH

10 2e 10 2e |@minvws nl

Onderwerp RE 20200127 Verslag BTCb Coronavims

Aan I 1

Er staat CN

De Kamerbrief is net uit

Groeten Leonie

10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeiing Crisisbeheersing en Infectieziekten |

| S minvws ni |10 2e 10 2eI E

10 2e H 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 27 januari 2020 19 54

Aan

Onderwerp RE 20200127 Verslag BTCb Coronavirus

10 2e 10 2eH | 3 minvws nl

101 2®Ha

Ik ben tegenwoordig van de programmadirectie ZJCN met van IZ

Is de brief al naar de Kamer Of gaat ie morgen pas

10} 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e I0 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2®

10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel



495586To |@minvws nl]
From

Sent Thur 1 23 2020 12 29 20 PM

Subject FW A ziekte

10 2e

Ter info morgen is er een OMT over het nw coronavirus Dinsdag is er een BAO hierover Ws zal het advies zijn am dit virus als

A ziekte in de zin van de Wpg aan te wijzen

iroet

0

10 2e

10 2e 10 2»

Dubbel



495603hmflISH@minvws nil10 2eTo

10 2eFrom

Sent Mon 1 27 2020 5 13 14 PM

Subject FW BAO 28 januari

ii D

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e |Van Directie q l@nhg mg
Datum maandag 27 jan 2020 4 40 PM

10 2® 10 2s 10 2sl@minvws nl l@nhg orgAan

Ondenverp RE BAO 28 januari

10 2e

I0 2e 10 2eGeachte mevrouvJ beste

Het NHG heeft uw vraag in overweging genomen en heeft besloten 2 personen af te vaardigen namelijk een inhoudsdeskundige

en een bestuurlijk vertegenwoordigster

Voor uw informatie zij komen gezamenlijk met 1 auto met kenteken^^^^J Wij worden graag nog nader geVnformeerd over de

parkeerplek

e

Met vriendelijke groet

10 2 10 2een

Bestuurs directiesecretariaat

Telefoonnummers

10 2e

10 2e I 10 2b

0

3 0 C

30 0

30 C

JUL JIJUL OC JUUl JUUL Jdt

aaeaooeh sscaDoew o a o e u a t f\j n f] P F 3 n f S
□ oannooc socnnaoe aaonnaot

ntovnvnivj

Huisartsen

Genootschap

3 DC

30C 300 30 0 300 300 300

3 0 C 300 3 0 C 300 lOBuuOOC
3 DC

300 300 300 300 300

300 300 3DC

inr

iooooooc

3 n n r a oc

3 □ C

JD1 300

3 D ou o o r

www nhg org

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

thljisarts nl ■■■

Onderdeel van NHG

10 2e 10 2» l S minvws nlVan



495603Verzonden maandag 27 januari 2020 14 21

Aan Directie |^IfeQ| 5 nhg org

10 2e l q nhg orgCC M

Onderwerp RE BAO 28 januari

Geachtet^S 10 2een

Hartelijk bedankt voor uw bericht over de deelname aan het BAO wij zullen u nog nader berichten over de parkeerplek Ik wil u

echter vragen om gezien de beperkte ruimte in de zaak maar met een persoon te komen

[Viet vriendelijke groeten

10 2b

10 2e

10 2e 10 2@

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e



495604Veldhuis E G M {Esther |^^^^^B@minvws nl]

Westgren B E Birgitta
Fri 1 24 2020 7 55 29 PM

To

From

Sent

Subject FW BAO 28 januari
Land el ii ke advisering bii infectieziektedreigingen en crises pdf

Ma graag bespreken
Gr Birgitta

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e C10 2e

10 2e 10 2e 10 2s 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2«

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e
Dubbel



4956133^P@minvws nl] _Dienstpostbus DCC VWSJDCC@minvws nl]
Scheidel O F fCiska [Jfl Ita3M@minvws nll

10 2eTo

Cc

10 2eFrom

Sent Wed 1 29 2020 6 20 56 PM

Subject FW BAO en daarop gevolgde kamerbrief

I

Zie bijgaand
Voorlopig even alleen Q A nodig
hem rivm

thnx

ifnropHp^

zie vorige mail die ik aan Jaap en jou heb gestuurd kun jij dit verder oppakken met10 2«

10 2e

Van Berg A Angelique} ^^^J@minvws nl

Verzonden woensdag 29 januari 2020 18 33

Aan

Onderwerp FW BAO en daarop gevolgde kamerbrief

10 2e 10 2e 10 2eH |@minvws nl Jaap van Dissel | @rivm nl

Hi

Ik heb Bert even gebeld
Afgesproken dat wij rivm een tekst maken voor op site hoe passage is bedoeld en dat we hem die nog even voorleggen
voordat we deze op site zetten

Of hij een advies van arboteam wil laat liij morgen horen

11 1

Hij sluit eea kort met Schiphol Dank

Grt Angelique

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van Berg A Angelique aitninvws nl

Datum woensdag 29 jan 2Q20 k22PM^
Aan Bert van de Velden |
Ondenverp RE BAO en daarop gevolgde kamerbrief

10 2e} jt \ rk nl

Bert

Even korte brainstorm gehad
Rivm maakt tekst ter verduidelijking en plaatst die op site Dit kan snel

We zouden ook nog aanvullend advies kunnen vragen aan het arbo management team Dat hangt onder het OMT Gaat

dan over de vraag hoe werkgevers te helpen bij risico inschatting voor personeel Is tnisschien sowieso wel een goed
idee

Zou dit helpen

Zoja zou jij dat kort willen sluiten met Schiphol Ik heb daar geen rechtstreeks contact

Groeten

Angelique

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com



49561310 2eVan Bert van de Velden |
Datum woensdag 29 jan 2020 6^03 PM
Aan Berg A Angelique ^^^^@mitivws nl

Onderwerp Re BAO en daarop gevolgde kamerbrief

l@VTk nl

Beste Angelique

11 0

Gr Bert

Verstuurd vanaf tnijn iPad

Op 29 jan 2020 om 17 22 heeft Berg A Angelique tt HSg@minvws nl liet volgende gesclireven

Bert

Wat heb jenodig van ons Een verdtiidelijkende uitleg van deze passage In het OMT wordt hier ook aan gerefereerd De werkgever heeft een

andere verantwoordelijkheid dan wij voor het algemene publiek

Angelique

Van Bert van de Velden d 10 2e |@vrk nl | 10 2s |@vrk nl»
Datum woensdag 29 jan 2Q20A06 PM

Aan Berg A fAngpliqnpt IMTtgyiltiiiiivws Tib

KopieOSiaakde Gouw

i ■
■

vws ni

@minvws n1»

M@egdhm nl Jaan van Dissell@eedhm nlm Mj

|^B@rivninl»
l@minvws nl |

Onderwerp RE BAO en daarop gevolgde kamerbrief

em

10 2e |@minvws nl | 10 2e |@minvws nl»m 0

Beste Angelique

11 0

Ik weet dat Schiphol ook ingang zoekt en zich heeft gericht tot de SG van VWS

11 0

Met vriendelijke groet en altijd tot overleg bereid

Bert

P S

Mijn ntobiele telefoonnummer is 10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van Berg A Angelique Uififi@i@ minvws nl

Verzonden woensdag 29 iannari 2020 16 47

Aan Bert van de Velden

CC Siaak de Gouw

10 2b @vrk nl

Sggdhm nl Jaap van Dissel

@minvws nl

Onderwerp RE BAO en daarop gevolgde kamerbrief

10 2e 10 2e @jivm nl 10 2e 10 2s @iminvws nlD ]
10 2s 10 2e[ I

Bert

Het is prima om daar over af te stemmen Het is niet bedoeld als advies Maar meer als verklaring voor als sommige werkgevers toch zouden

beslniten him werknemers kapjes te verstrekken Ofzij vinden dat dat moet is echt aan werkgevers op grond van de

arbeidsomstandighedenwetgeving

Ik zet mijn reply aan jou in cc aan RTVM en mijn eigen team Lijkt me goed dat we er in jouw richting gezamenlijknog even op terugkomen Ik

denk alleen niet dat dat vandaag nog gaat lukken

Hartelijke groeten

Angelique



495613

10 2e 10 2eVan Bert van de Velden |
Datum woensdag 29 jan 2020 A27 PM

Aan Berg A Angelique
Kopie Sjaak de Gouw |
Onderwerp BAO en daarop gevolgde kamerbrief

|@vrk nl | |fSvik nl»

IQTItgvi miawvs tll i@mmvvYS il1»rn

flggdhm nl |@agdlnn nl»m

Beste Angelique

Gisteren troffen wij elkaar in het BAO over het coronavirus

Het BAO heeft het advies van het OMT onderschreven en dat is gevolgd door een kamerbriefvan minister Bruins waarin het volgende staat

Het BAO onderschrijft ook de maatregel om geen entry screening op Schiphol uit te voeren en ook het gebruik van mondkapjes niet te

adviseren Overigens kunnen mondkapjes buiten de zorgsector wel gebruikt worden door bijvoorbeeld personeel van vliegmaatschappijen of op
luchthavens Dit personeel vaak de gehele dag aanwezig op de luchthaven heeft een ander blootstellingsrisico dan passagiers die doorgaans
slechts kort op de luchthaven aanwezig zijn Het ter beschikking stellen van mondkapjes en uitleg over het gebruik is in die gevallen een

verantwoordelijkheid van de werkgever op basis van de Arbeidsomstandighedenwet

H 1

H 1

Er is door GGD Kennemerland uitgebreid overleg gevoerd over het wel of niet verstrekken van mondkapjes en infectieziektebestrijding adviseert

alleen mondkapjes te gebruiken bij een verdenking op het nieuwe Coronavirus ik stuur wat hier over is beschreven even met deze mail mee

H 1

■

Kunnen we hier over afstemmen

Met vriendelijke groet

Bert van de Velden

Directeur Publieke Gezondheid Kennemerland

P S

Het is overigens zo dat KHS aan de cabinecrew wel adviseert in de cabine van de vliegtuigen naar en van China mondneuskapjes te dragen Zie

tweede bijlage maar dat is niet op Schiphol

DISCLAIMER

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de geadresseerde n

toestemming kregen dit bericht te lezen Gebruik door anderen dan geadresseerde n is verboden De informatie in dit e mailbericht en bijlagen
kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings recht Exteme e mail wordt

door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten

worden ontleend



495614Ji 10 2ef
| 10 2e

To Berg A Angelique minvws nl]
10 2eCc |@min vws nl]

10 2eFrom

Sent Wed 1 29 2020 5 12 01 PM

Subject FW BAO en daarop gevolgde kamerbrief

Hoi Angelique
Zojuist met Jaap gebeld Hij had het nog niet gelezen want zit in Leiden vandaag
Brainstorm hier en met hem ieverde op

q a rnaken hierover hoe dit bedoeld is en op rivm site plaatsen dan kan ggd kennemerland daarnaar verwijzen
insteken bij bruno voorwnl morgen vereist wel heel duidelijke uitleg
een advies vragen aan het Arbo Management Team hangt onder OMT over hulp aan bedrijven bij het maken van de risico

inschatting voorhun personeel
SZW hierin te betrekken en het in het IAO te agenderen maandag het is tenslotte arbo wetgeving

Ik zet de eerste actie in gang En even afwachten wat je voor antwoord krijgt van Bert van Velden Desnoods kan ik hem

morgen bellen

Groetjes
10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2s 10 2«

10 2e I0 2e 10 2e



495627s n10 2e 1To

10 2e 10 2eCc Dienstpostbus DCC VWS[DCC@minvws nl]
vws nl]

@m invws nl]
10 2e

eFrom

Sent Thur 1 30 2020 10 22 28 AM

Subject FW Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

@minbuza nl

Verzonden donderdag 30 januari 2020 11 20

Aan

10 2e 10 2eVan

i |@minvws nl

J@minbuza nl

Onderwerp RE Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

0 m

10 2e 10 2e | 5 minbuza nlCC

Komt er in elk geval op neer dat de International Health Regulations IHR in werking treden Daarin zijn afspraken gemaakt over

elkaar informeren over vaststelling en verspreiding virus maatregelen op gebied quarantaine screening op luchthavens en

monitoring van mortaliteit morbiditeit

Eigenlijk gaat het er dus om dat WHO de wereld’ erkent dat er een volksgezondheidscrisis is die de landen overstijgt en dat we

elkaar blijvend moeten informeren Dat betekent dus niet dat WHO de verantwoordelijkheid van de landen zelf overneemt op het

gebied van infectieziektebestrijding De maatregelen die Nederland inmiddels heeft genomen stroken al volledig met de HR

richtlijnen

Ik moet nu naar de briefing en zal daarna Roland bellen en snel daarop schriftelijk rapporteren

10 2e 10 2e l|S minvws nlFrom

Sent donderdag 30 januari 2020 11 11

l@minbuza nl

Cc _Dienstpostbus DCC VWS PCCg»minywsjTl

@minvws nl

10 2 10 2»To d

minvws nl Driece R A0

10 2e 10 2» 10 2« 10 2e@minvws nl l S minvws nlw

Subject RE Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

a dit kan zo niet ]ij bent de schakel vanuit VWS naar de WHO en hebt hier de beste informatie over wij zitten hier inSorry [E
de voile crisissituatie

Graag anders een collega vragen hier wat op papier te zetten we moeten hier de minister op dit onderwerp briefen om 13 00 uur

Groet

10 2e

10 2e 10 2e | 5 minbuza nlVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 11 07

Aan

Onderwerp RE Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

10 2e 10 2eIH |@minvws nl

Kom er niet aan toe google even naar WHO PHEIC’ op hun website staat alles over PHEIC en IHR

10 2e 10 2« l|S minvws nlFrom

Sent donderdag 30 januari 2020 10 47

@minbuza nlfljM10} 2e 10 2e

10 2e

I |gi minvws nlTo w

| S minvws nl _Dienstpostbus DCC VWSCc Driece R A

DCC|S minvws nl

Subject RE Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

g]

Dankjewel Kun je ons alvast info geven over wat het betekent kan betekenen als er een PHEIC wordt uitgesproken
Welke maatregelen kan de WHO opleggen of adviseren

Verandert er iets in coordinatie geldstromen
Wat zijn eventuele verdere gevolgen van een PHEIC



495627
Groet

h0 2e

10X20 10 2e | g minbuza nlVan

Verzonden donderdag 30 januari 2020 10 19

Aan

CC Driece R A Smjnvws r I

llS minvws nl

H 10 2e | 5 minvws nlm

10 2e 10 2e 10 2el@minvws nl |■d

10 2aq

Onderwerp FW Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

Collega’s zie bijgaand bericht eerste reactie van DGWHO om 1200u is er een algemene briefing Ik zal daarover rapporteren

0

10 2e 10 2e l@minbuza nlFrom

Sent woensdag 29 januari 2020 18 51

Mill
10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

@minbuza nl

10 2e llSminbuza nl

Subject RE Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

i0 2eDank je wel alsof ik er bij wasij I0 2e ook interessant voor jou

10 2e 10 2e llSminbuza nlFrom

Sent woensdag 29 januari 2020 17 31

| S minbuza nl

3

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| Sminbuza nlTo M

l@minbuza nl

Subject Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

Briefing dr Tedros during PBAC 29 01 2020 17 00

(10)(2a)
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Help save paper Do you really need to print this email

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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 in the electronic transmission of messages

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 geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aanuis toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwij deren De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 in the electronic transmission of messages

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 geadresseerde bent of dit bericht

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

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

(10)(2a)



495627elektronisch verzenden van berichten

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 in the electronic transmission ofmessages
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