woensdag 28 oktober 2020
De CoronaMonitor is opgesteld door Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland.
De Monitor verschijnt iedere woensdag en geeft beeld van de voorgaande week.
De gepresenteerde informatie in de Monitor is een momentopname en o.a.
gebaseerd op de beschikbare landelijke en regionale cijfers tot en met afgelopen
dinsdag. De stoplichtkleuren van de iconen links wijzen op een knelpunt voor een
bepaald onderwerp of werkterrein.
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woensdag 28 oktober 2020

Coronavirus: stijging zet door
Testen: aanbod testen neemt toe
Bco: risico-gestuurd door teveel besmettingen
Zorgcontinuïteit: extra druk zorgcapaciteit
Naleving: Zorg om samenkomsten o.a. thuis
Handhaving: Meer waarschuwen en beboeten

Coronavirus:
stijging zet door
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Aantal besmettingen - afgelopen week
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1.411

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 266
• Nederland: 391
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Cluster informatie:
• Een aantal lopende clusters van vorige week is
inmiddels afgesloten.
• Clusters komen met name voor binnen huiselijke
kring, families, VVT sector, sport en werk.

Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners.

Lopende clusters:
• Zwolle (VVT)
• Dalfsen (VVT)
• Staphorst (instelling)
• Kampen (instelling)

•
•
•

Hardenberg (instelling)
Deventer (VVT)
Raalte (VVT en instelling)

Duiding:
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•
•
•
•
•

Het aantal besmettingen in regio IJsselland blijft stijgen, maar het aantal besmettingen ligt relatief gezien nog onder het landelijke cijfer.
Deze week de meeste meldingen in Deventer, Zwolle, Hardenberg, Dalfsen en Raalte
Deze week zijn er procentueel gezien meer 41-60 jarigen waarbij een besmetting is geconstateerd.
In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 58 nieuwe besmettingen en 62 in de leeftijdsgroep 70-80 jaar.
Afgelopen week is er bij enkele kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar een besmetting geconstateerd.

Testen:
aanbod testen neemt toe
1
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Testcapaciteit

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

•
•
•
•

• Wachttijd voor testen neemt steeds verder af.
• Labcapaciteit groeit langzaam.
• In regio IJsselland is een nieuwe testlocaties geopend, de
komende dagen zullen er in de regio nog 2 testlocaties openen.
• Herinrichting testlandschap landelijk als gevolg van sneltesten

Gemiddeld per dag: 1.428 testen
Piek: 19 oktober met 1.488 testen
Regionaal getest afgelopen week: 10.000
Landelijk getest afgelopen week: 285.277
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Testcijfers GGD
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Duiding:
• Aanbod testen neemt toe, hierdoor nemen wachttijden steeds verder af.
• Coronatesten worden ook door andere instellingen en organisaties uitgevoerd, daardoor geen compleet beeld van
totaal aantal uitgevoerde testen. Vindpercentage is daardoor moeilijk te berekenen
• In speciale gevallen is thuisbemonstering mogelijk, dit waren er de afgelopen week 155. Dit is meer dan vorige
week.

Bco: risico-gestuurd
door teveel besmettingen
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Bron- en contactonderzoek (bco)

Trends en knelpunten bco

• Risico-gestuurd bco en verdere opschaling in gang
gezet.
• Door de vele besmettingen en risico-gestuurd BCO
geen totaal zicht meer op hoe het virus zich
verspreidt.

• Extra inzet medewerkers op zondag om toename
aantal positieven snel te kunnen opvolgen

Actueel
• Nieuwe testlocaties (GGD én commercieel)
• Onrust in maatschappij (Breda, schelden op social
media)
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N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.

Onderwerpen publieks- en proflijn
• Toenemende onrust bij scholen en ouders
• Ingewikkelder vragen huisartsen
• Veel vragen over testen

Sentiment media
• Aandacht voor ‘Bathmense aanpak’
• Aandacht voor veerkracht in coronatijd (nieuwe
medewerkers vanuit andere vakgebieden)
• Weer binnen 24 uur testen in Overijssel
• aandacht in de pers voor bejegening van GGDmedewerkers

Duiding:
• Maximale bco-capaciteit is, vanwege de vele meldingen, bereikt. Bco is risico-gestuurd.
• Positieven in alle lagen van de bevolking verspreid over de hele regio; veel losse indexen, maar men heeft minder
nauwe contacten.
• De besmettingen nemen toe en dus ook de bco’s, daarom ook verdere opschaling in gang gezet.
• In regio IJsselland is er over het algemeen voldoende bereidheid om mee te werken aan bco.
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Zorgcontinuïteit:
extra druk zorgcapaciteit
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Ziekenhuizen

Actuele cijfers IJsselland (en landelijk)

• Planbare (electieve) zorg ziekenhuizen wordt in onze
regio met 40-50% afgeschaald (heeft mede invloed op de
VVT-uitstroom). Vloeit voort uit landelijk beleid. Acute zorg
op peil.
• Het aantal opgenomen patiënten stijgt conform de
landelijke prognose.
• De voorbereiding voor fase 3 is gestart. Hoogste
opschalingsniveau met 1700 bedden.
• Personeelscapaciteit staat onder druk. Mogelijk
ondersteuning vanuit zelfstandige behandelcentra (ZBC).

Nog steeds een stijgende lijn in aantallen:
• Ziekenhuisopnames (in kliniek): 124 (+70) (1829 landelijk)
• Ziekenhuisopnames (IC): 37 (+17) (529 landelijk)

Spreiding ziekenhuizen (peildatum 27 oktober)

IC covid
IC niet-covid
Kliniek

Isala

Deventer Ziekenhuis

Saxenburghgroep

16 (+5)
21 (+2)
41 (+10)

8 (+2)
3 (-2)
16 (-1)

2 (+1)
3 (+2)
11 (+5)

VVT
• Opschalingsniveau COVID bedden buiten ziekenhuis: 32
van de 33 beschikbaar. Beperkende factor is personeel.
• VVT-instellingen verzoeken ziekenhuizen om operaties af
te schalen die effect hebben op VVT-capaciteit.
• Uitdaging: reguliere zorg bestendigen en covid-capaciteit
opbouwen. Met de huidige uitval door quarantaine en
verzuim lukt dit niet binnen afzienbare tijd.

Gehandicapten- en huisartsenzorg
• Op dit moment geen knelpunten

Ambulancedienst
• Ondanks personele druk, worden aanrijtijden gehaald.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)
• Landelijk beleid op monitoren pbm. IJsselland geeft daar
invulling aan.

Duiding
• Personeelscapaciteit is in alle sectoren van de witte kolom zorgelijk. Sneltesten kunnen mogelijk de druk verlichten. Er wordt
nog onderzocht welke tests betrouwbaar zijn en ingezet kunnen worden.
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Naleving:
Zorg om samenkomsten o.a. thuis
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Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Grootste zorg zijn de combinatie van
samenkomsten en thuissituaties.
• Uit de horeca ontstaat een overwegend positief
beeld; niet tot nauwelijks meldingen van
horecalocaties die ondanks de corona-maatregel
toch geopend zijn.
• De meeste mensen dragen een mondkapje waar
dat moet en houden afstand.
• Supermarkten verkopen na 20.00 geen alcohol.

• Betogingen (2) tegen coronamaatregelen in Deventer,
hebben niet tot problemen gezorgd m.b.t. openbare
orde en veiligheid.

Sentiment inwoners

5
6

• Het sentiment is over het algemeen goed, maar er
wordt gezocht naar manieren om bijeen te komen
in thuissituaties, schuren, garageboxen, religieuze
bijeenkomsten, parken of natuurgebieden. Soms
binnen de regels, soms niet.

Sentiment media
• Veiligheidsregio doet dringende oproep: 'Want met
handhaving alleen gaat het niet lukken'.
• Huisarts en wethouder roepen inwoners Nieuwleusen
op: corona is ook hier, wees waakzaam!
• Zorgorganisaties bieden nazorg en opvang aan
medewerkers vanwege impact corona
• Computerstoring GGD leidde tot incompleet beeld.
• Vlogserie: De Impact van de Tweede Golf.

Duiding:
• De meeste mensen dragen een mondkapje waar dat moet en houden afstand.
• Echter de grootste zorg is een combinatie van samenkomsten en thuissituaties. Er word gezocht naar manieren
om bijeen te komen o.a. vanwege sluiting horeca en sport, met name thuis. Soms binnen de regels, soms niet.
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Handhaving:
Meer waarschuwen en beboeten
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Handhaving algemeen

Waarschuwingen en boetes

• In onze regio wordt extra ingezet op handhaving
van de regels door gemeenten en politie, oproep
blijft; met alleen handhaving gaat het niet lukken.
• Dat maakt dat er deze maand meer bonnen zijn
uitgedeeld in verband met overtreding van de
coronamaatregelen ten opzichte van september.

• Er wordt strenger gecontroleerd op het naleven van de
richtlijnen. Dit zorgt er onder andere voor dat er meer
waarschuwingen en boetes zijn uitgedeeld.

Bijzonderheden
• Boa’s zien af en toe dat mensen gauw uit elkaar
gaan staan wanneer ze de Boa’s opmerken.
• Enkele meldingen van illegale feesten in
bedrijfspanden of natuurgebieden.
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Meest voorkomende overtreding
• 1,5 meter afstand houden (winkels, straat, parken,
natuurgebieden) en grote groepen jongeren.
• Feestjes in de huiselijke sfeer, waarbij opgetreden wordt
via andere overlastbepalingen, zoals geluidsoverlast.
De noodverordening voorziet hier niet in.

Sentiment
• Strakkere handhaving wordt als duidelijker ervaren door
zowel handhavers als inwoners. Er is bij de meeste
mensen dan ook begrip; voor jongeren is het lastig,
zeker waar het om groepsvorming gaat.

Duiding:
• In onze regio wordt extra ingezet op handhaving. Dit zorgt er onder andere voor meer waarschuwingen en boetes.
• Veiligheidsregio doet dringende oproep naar inwoners: 'Want met handhaving alleen gaat het niet lukken'.
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