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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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Coronavirus: stijging vlakt af
Testen: snel en ruim voldoende aanbod
Bco: uitgebreider bco weer mogelijk
Zorgcontinuïteit: extra druk zorgcapaciteit
Naleving: zorg om jeugd en (privé)samenkomsten
Handhaving: goed aanspreekbaar

Coronavirus:
stijging vlakt af
1

Aantal besmettingen - afgelopen week
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Leeftijdsverdeling nieuwe besmettingen in regio
IJsselland (%)
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Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 222
• Nederland: 371
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Cluster informatie:
• Er zijn in de hele regio meerdere kleinere clusters
binnen families, gezinnen.
• Verder clusters in VVT, onderwijs en bedrijven. Deze
zijn allen in beeld en worden gemonitord.
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Regio IJsselland

Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners.
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Nieuw bevestigde besmettingen
(per 100.000 inwoners)

Lopende clusters:
•
•
•

Zwolle (VVT, onderwijs en
instelling)
Dalfsen (VVT)
Staphorst (instelling)

•
•
•

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

Duiding:
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•
•
•
•
•

Het aantal besmettingen in regio IJsselland is ten opzichte van de week ervoor iets afgenomen en volgt daarmee de landelijke trend.
Deze week relatief veel besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland, Dalfsen, Deventer, Olst- Wijhe en Ommen.
Daarentegen is het absolute aantal besmettingen in de gemeente Dalfsen en Hardenberg afgenomen t.o.v. de week ervoor.
Deze week zijn er procentueel gezien meer 41- tot 60-jarigen waarbij een besmetting is geconstateerd.
In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 58 nieuwe besmettingen en ook 58 in de leeftijdsgroep 70-80 jaar.

Testen: snel en ruim
voldoende aanbod
Testcapaciteit

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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Testcijfers GGD
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Gemiddeld per dag: 1.335 testen
Piek: 27 oktober met 1.435 testen
Regionaal getest afgelopen week: 9,350
Landelijk getest afgelopen week: 292.613

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners

Wachttijd voor testen binnen 24 uur (uitslag idem)
Labcapaciteit neemt toe.
In regio IJsselland nu ook een testlocatie in Hardenberg en Raalte.
Landelijk beleid in ontwikkeling richting commercieel testen.
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Duiding:
• Aanbod testen is toegenomen, hierdoor nemen wachttijden steeds verder af en kan men binnen 24u een afspraak maken.
• Aantal inwoners dat getest is, gedaald ten opzichte van vorige week, zowel regionaal als landelijk.
• Coronatesten worden ook door andere 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 140. Dit is iets minder dan vorige week.
.

Bco: uitgebreider bco
weer mogelijk
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Bron- en contactonderzoek (bco)

Trends en knelpunten bco

• Risico-gestuurd bco, maar vanaf deze week weer
uitgebreidere bco mogelijk.
• Daardoor weer meer zicht op de verspreiding van
het virus in de regio.

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

Actueel
• Nieuwe testlocaties (GGD én commercieel)
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Onderwerpen publieks- en proflijn
•
•
•
•
•

Vragen over sneltesten en of ze valide zijn
Al dan niet testen van kinderen
Wanneer mag ik uit quarantaine?
Vragen over en van scholen
Vragen over positieve uitslagen

Sentiment media
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N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.
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•
•
•
•

Risiconiveau regio IJsselland naar ‘zeer ernstig’
Commercieel testen en meldingsplicht
Zorg in de regio doet beroep op familie en vrijwilligers
Opening testlocaties GGD in de regio IJsselland

Duiding:
• Minder besmettingen en meer capaciteit, daardoor mogelijkheid om bco weer uit te breiden.
• Positieven in alle lagen van de bevolking verspreid over de hele regio; veel losse indexen, maar men heeft minder
nauwe contacten.
• 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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Actuele cijfers IJsselland (en landelijk)

Ziekenhuizen

Toename in aantallen stabiliseert:
• Ziekenhuisopnames (in kliniek): 124 (+3) (2044 landelijk)
• Ziekenhuisopnames (IC): 40 (+5) (609 landelijk)

• Er wordt capaciteit gecreëerd voor overplaatsingen, maar ook voor
toename patiënten uit de regio. Vanuit het LCPS is aangegeven dat
er vooralsnog geen extra acties nodig zijn vanwege de afvlakking.
• We zitten op koers maar kijken wel (proactief) of we extra capaciteit
op de IC kunnen realiseren (ri. fase 3, hoogste opschalingsniveau
IC, met maximaal aantal bedden (1700) landelijk)
• Inzet van sneltesten en besprekingen met Zelfstandige Behandel
Klinieken (ZBK’s) over mogelijkheden personele ondersteuning.
• 70% van covid IC bezetting is overgeplaatst uit andere regio’s.

Spreiding ziekenhuizen
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VVT
• Opschalingsniveau COVID-bedden buiten ziekenhuis: 11 van de 56
beschikbaar (45 bezet). Beperkende factor is personeel.
• Voor nu zijn er voldoende VVT bedden. Vanuit IJsselheem is er
meer beddencapaciteit gecreëerd.
• Extra personeel wordt geworven (ook inzet familie en vrijwilligers).
• 14 (inclusief 1 nieuwe) besmette VVT locaties in IJsselland.

Huisartsen
• Er gaan minder inwoners naar de huisarts voor reguliere zorg.

Duiding
• Personeelscapaciteit is in alle sectoren van de witte kolom nog steeds een aandachtspunt.
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Naleving: zorg om jeugd en
(privé)samenkomsten
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Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Met name zorgen om groepsvorming jeugd en
(privé)samenkomsten.
• Uit de horeca ontstaat een overwegend positief
beeld; Horeca is dicht dan wel geopend voor
afhaal en voldoet dan aan de gestelde
maatregelen.
• In enkele plaatsen enige drukte in winkelstraten
en op de markten.

• Veel corona-gerelateerde meldingen hebben betrekking
op jeugd die privé en/of in het publieke domein niet de
1,5 meter-maatregel naleven.

4
Sentiment inwoners

5
6

• Verschillend: inwoners hebben enerzijds zorgen
over oplopend besmettingen en zwaardere
maatregelen maar lijken aan de andere kant toch
de drukte op te zoeken in de winkelstraten of
samenkomsten (thuis) te organiseren.

Sentiment media
• Corona gooit roet in het eten: fysieke
sinterklaasintochten geschrapt .
• Veiligheidsregio IJsselland scherpt het toezicht op de
coronamaatregelen aan. Toename in besmettingen laat
zien dat er actie nodig is, landelijk, maar ook regionaal.
• Crisisexpert uit Deventer (dhr. Ludden): ‘Middelbare
scholen moeten dicht, strengere regels voor kerken’.
• Isala verpleegkundige: Voor iedereen die denkt dat het
wel meevalt: 'Ik zie de angst in hun ogen.'
• Hoe een thuisfeestje van zoonlief 50 mensen in
quarantaine bracht: ‘Je denkt te vaak, dat kan toch wel?’

Duiding:
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• Ten aanzien van de naleving zien we momenteel weinig excessen of bijzonderheden. De grootste zorg zit vooral
bij de jeugd en daar waar het gaat om samenkomsten in 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.
• De meeste mensen dragen een mondkapje waar het geadviseerd wordt en houden afstand.

Handhaving:
goed aanspreekbaar
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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.
• Over het algemeen zijn de meeste inwoners goed
aanspreekbaar en lijken de meeste mensen de
COVID-19 maatregelen te accepteren.
• Er wordt weinig gehoor gegeven aan oproepen tot
actie tegen corona/ -maatregelen. Naast een
enkele demonstratie, is de tendens over het
algemeen goed.

• Er wordt strenger gecontroleerd op het naleven van de
richtlijnen. Hierdoor zijn er in oktober meer boetes en
waarschuwingen uitgedeeld dan in september.

Bijzonderheden
• Handhavers zien af en toe dat mensen uit elkaar
gaan staan wanneer ze een handhaver opmerken.
• In heel Salland zijn alle keten gecontroleerd en
geen overtredingen geconstateerd.
• Meldingen van kleinere feesten in privé sferen, een
enkeling in Halloween sferen.

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.
• Alcohol gebruik openbaar en vervoer na 20.00 uur.

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:
• Over het algemeen lijken de meeste mensen in de COVID-19 maatregelen te accepteren en aan oproepen tot het
overgaan tot actie wordt weinig gehoor gegeven
• Er wordt strenger gecontroleerd op naleven van richtlijnen. Dit leidt tot meer waarschuwingen.
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