woensdag 18 november 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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Coronavirus: aantal besmettingen daalt
Testen: ruim voldoende aanbod, maar minder vraag
Bco: uitgebreider bco
Zorgcontinuïteit: zorgcapaciteit blijft aandachtspunt
Naleving: zorg om jeugd en samenkomsten
Handhaving: goede gesprekken, geen excessen

Coronavirus:
aantal besmettingen daalt
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Aantal besmettingen - afgelopen week
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Trend
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Leeftijdsverdeling nieuwe besmettingen IJsselland (%)
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Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 129
• Nederland: 218
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Cluster informatie:
• Vooral kleine en grotere clusters in de VVT sector.
Deze zijn allen in beeld en worden gemonitord.
• Een aantal kleine clusters binnen families en/of
gerelateerd aan het onderwijs

Nieuw bevestigde besmettingen
(per 100.000 inwoners)
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Regio IJsselland

Regiokaartje: Groene kleur wijst op relatief veel besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners.
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Lopende clusters:
•
•
•

Zwolle (VVT)
Dalfsen (VVT)
Ommen (onderwijs)

•
•

Hardenberg (VVT)
Deventer (VVT en onderwijs)

Duiding:
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• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is ten opzichte van de vorige week afgenomen en de dalende trend zet daarmee geleidelijk
door..
• Deze week veel besmettingen in Raalte, Dalfsen en Hardenberg. In Raalte is er wel een afname tov de week ervoor.
• In vrijwel alle gemeenten in IJsselland is er sprake van een daling, behalve in de gemeente Kampen, daar is het aantal licht gestegen.
In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 15 nieuwe besmettingen en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zijn er 30 nw
besmettingen. Dit is in beide gevallen minder dan de week ervoor.

Testen: ruim voldoende
aanbod, maar minder vraag
Testcapaciteit

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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Testcijfers GGD

1

Gemiddeld per dag: 1.185 testen
Piek: 10 november met 1.531 testen
Regionaal getest afgelopen week: 8,301
Landelijk getest afgelopen week: 226.083

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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Afspraak voor een test binnen 12 uur (uitslag binnen 24 uur)
Meer labcapaciteit dan testafspraken
L-locatie open eind november/begin december
Aanbod sneltesten door VWS en GGD’en in voorbereiding.
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*cijfers van Nederland voor week 46 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is
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Duiding:
• Aanbod testen is toegenomen, hierdoor nemen wachttijden steeds verder af en kan men binnen 12u een afspraak maken.
• Aantal inwoners dat door de GGD getest is, 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 96. Dit is iets minder dan vorige week.
.

Bco:
uitgebreider bco
1
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Bron- en contactonderzoek (bco)

Trends en knelpunten bco

• Uitgebreider bron- en contactonderzoek mogelijk.
• Daardoor weer meer zicht op de verspreiding van
het virus in de regio.

• Bron- en contactonderzoek weer volledig.
• Veel nieuwe medewerkers om in te werken

Actueel
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• Perspectief richting kerst en jaarwisseling
• Aankondigingen werkzame vaccinaties

4
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.
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Onderwerpen publieks- en proflijn
• Heel veel telefoon (publiek, onderwijs, huisartsen)
• Vragen van ouders of kinderen getest kunnen of
moeten worden?
• Vragen van scholen over ventilatie
• Vragen na sneltest: meegekregen info niet duidelijk
• Ik ben positief getest, wat nu?

Sentiment media
• Op bezoek bij GGD IJsselland: opgestroopte mouwengevoel
• Volledig bron- en contactonderzoek
• Landelijk onderzoek invloed corona op je leven
• Medewerkers testlocaties in het zonnetje gezet

Duiding:
• Minder besmettingen en meer capaciteit, daardoor mogelijkheid om bco weer (verder) uit te breiden.
• Positieven in alle lagen van de bevolking verspreid over de hele regio; veel losse indexen.
• In regio IJsselland is er over het algemeen nog steeds voldoende bereidheid om mee te werken aan bco.
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Zorgcontinuïteit: zorgcapaciteit
blijft aandachtspunt
Spreiding ziekenhuizen
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Actuele cijfers COVID IJsselland (en landelijk)
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Toename in aantallen stabiliseert:
• Ziekenhuisbezetting (in kliniek): 83 (-7) (1557 landelijk)
• Ziekenhuisbezetting (IC): 39 (-1) (573 landelijk)

Ziekenhuizen
•
•
•
•
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Bezetting Kliniek (COVID) daalt
Bezetting IC (COVID) is nagenoeg hetzelfde. Er liggen relatief veel ouderen
die erg ziek zijn.
Reguliere zorg afgeschaald met 25-30 %. Langzaam en voorzichtig worden
voorbereidingen getroffen om de reguliere zorg weer op te schalen. De
COVID capaciteit blijft vooralsnog intact.
Bij de opschaling wordt afgestemd met VVT en huisartsen, om kans op
uitstroom richting VVT zoveel mogelijk te beperken.
Door sneltesten en het feit dat de testcapaciteit op orde is neemt de druk
op personeelscapaciteit iets af.
Mentale druk (stress, emotionele belasting) op personeel neemt toe.

VVT
•

6
•
•
•

Opschalingsniveau COVID bedden buiten ziekenhuis: 48 bezet (=lichte
daling), 12 (Deventer en Zwolle) beschikbaar, 0 opschalingscapaciteit.
Beperkende factor: personeel.
In 14 (16,3%) VV-locaties in IJsselland zijn een of meer covid-besmettingen
(15-11, RIVM).
Behoudens enkele lokale uitbraken is situatie beheersbaar.
Personele capaciteit blijft aandachtpunt.
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Bron: coviddashboard.nl (17-11)
De bron wordt betrouwbaar geacht. Deze cijfers uit regio IJsselland zijn wel afhankelijk
van de meldingen van partners.

• Druk op personeelscapaciteit lijkt iets af te nemen vanwege de sneltesten,
maar het blijft een aandachtspunt. Mede door voorzichtig opstarten reguliere
zorg en het inplannen van uitgestelde zorg.

Naleving: zorg om jeugd en
samenkomsten
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Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen worden de regels goed
nageleefd; horeca gesloten (of open voor afhaal),
we dragen een mondkapje en houden afstand.
• We zien echter nog steeds dat niet alle
maatregelen nageleefd worden: er is nog steeds
sprake van samenkomsten en overlast van jeugd.
• Vanwege het mindere weer was het iets minder
druk in de steden en natuurgebieden in
vergelijking met voorgaand weekend.

• Veel corona-gerelateerde meldingen hebben betrekking
op jeugd die privé en/of in het publieke domein niet de
1,5 meter-maatregel naleven.
• Veelvuldige/grootschalige groepsvorming door jeugd,
o.a. een feest in een weiland met vuur en carbid.

Sentiment inwoners
• De meeste mensen doen hun best, maar
desondanks drukte in de binnenstad, winkels en
op de markt.

Sentiment media
• Vuurwerkverbod definitief, carbidschieten niet genoemd
• Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Zwolle: Bewoners
en medewerkers besmet
• Mensen in Oost-Nederland bedenken creatieve
manieren om sinterklaasfeest tóch te kunnen vieren.
• Veiligheidsregio IJsselland: Ontzettend belangrijk
voordeel dat er één gezicht is.

Duiding:

woensdag 18 november 2020

• 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 wordt 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: goede
gesprekken, geen excessen
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen is het goede gesprek mogelijk.
Merendeel is zich bewust van de maatregelen en
begrijpt dit.
• In het weekend weer veel meldingen van groepen
jeugd die samenkomen en geen rekening houden
met maatregelen, dit leidt tot waarschuwingen of
bekeuringen.

• Handhavers zien af en toe dat mensen uit elkaar gaan
staan wanneer ze een handhaver opmerken.
• Jeugd in weiland met vuur en carbid, heeft geleid tot
waarschuwingen en bekeuringen.

Meest voorkomende overtreding
• Groepsvormingen in de vorm van feestjes thuis of
hangjongeren die bij elkaar komen in de openbare
ruimte.
• Hierbij zien we met name jeugd maar ook
volwassenen (thuisfeestjes, meerdere personen
van verschillende huishoudens in de auto) die zich
niet aan de richtlijnen houden.

Sentiment
• Zowel inwoners als handhavers ervaren de extra inzet
als duidelijk
• We merken dat de jeugd zoekende is naar een
uitlaatklep, met name door de groepsvorming.

Waarschuwingen en boetes
• Politie en gemeenten controleren strenger op het
naleven van de richtlijnen. Dit leidt tot meer boetes en
waarschuwingen

Duiding:
• Over het algemeen zijn goede gesprekken nog steeds mogelijk. Merendeel is zich bewust van de maatregelen en
begrijpt dit.
• Politie en gemeenten controleren strenger op naleven van richtlijnen. Dit leidt tot meer boetes en waarschuwingen.
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