woensdag 2 december 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: lichte stijging
Testen: ruim voldoende aanbod, maar minder vraag
Bco: uitgebreider bco
Zorgcontinuïteit: plateaufase
Naleving: zorg om jeugd en samenkomsten
Handhaving: handhaafbaar, maar extra inzet is nodig

Coronavirus:
lichte stijging
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Nieuw bevestigde besmettingen
(per 100.000 inwoners)

Aantal besmettingen - afgelopen week
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 154
• Nederland: 196

Trend Leeftijdsverdeling nieuwe besmettingen in regio
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300
250
200
150
100

4

Percentage

40

50

30

0-20 jaar

20

21-40 jaar

10

6

2 t/m 8 nov

2 t/m 8
nov

9 t/m 15 16 t/m 22 23 t/m 29
nov
nov
nov

16 t/m 22 nov

23 t/m 29 nov

Regio IJsselland

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

61 jaar en ouder

Cluster informatie:
• Vooral kleine en grotere clusters in de VVT-sector.
Deze zijn in beeld en worden gemonitord.
• Een aantal kleine clusters gerelateerd aan het
onderwijs.
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Lopende clusters:
•
•
•
•

Zwolle (VVT, bedrijf, onderwijs) •
•
Kampen (VVT en onderwijs)
Raalte (bedrijf)
Hardenberg (VVT en instelling) •

Steenwijkerland (onderwijs)
Deventer (VVT, onderwijs en
instelling)
Ommen (onderwijs)

Duiding:

woensdag 2 december 2020

• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de vorige week iets gestegen. Landelijk is een afvlakking te zien.
• In Deventer, Zwartewaterland, Kampen, Raalte en Staphorst waren deze week relatief de meeste besmettingen. De grootste toename
is in Deventer, Kampen en Staphorst.
• In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 24 nieuwe besmettingen en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zijn er 31 nieuwe
besmettingen. Dit is in beide gevallen iets meer dan de week ervoor.
• Er is ook een lichte stijging in de leeftijdscategorie 10-20 jaar.

Testen: ruim voldoende
aanbod, maar minder vraag
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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• Meer labcapaciteit pcr-test dan testafspraken
• L-testlocatie opent 4 december voor antigeentesten
• Vanaf 1 december asymptomatisch testen op 5e dag na nauw contact
met positief besmette persoon of na melding CoronaMelder
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Testcijfers GGD
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Gemiddeld per dag: 1.299 testen
Piek: 23 november met 1.540 testen
Regionaal getest afgelopen week: 9.057
Landelijk getest afgelopen week: 258.878
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Regio IJsselland

Duiding:
• Aanbod testen is toegenomen, o.a. meer labcapaciteit. Hierdoor nemen wachttijden steeds verder af en kun je binnen 12 uur
een afspraak maken.
• Aantal inwoners dat door de GGD getest is, is weer licht gestegen ten opzichte van vorige week, zowel regionaal als
landelijk.
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Bco:
uitgebreider bco
Bron- en contactonderzoek (bco)

Onderwerpen publieks- en proflijn
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• Uitgebreider bron- en contactonderzoek mogelijk.
• Daardoor weer meer zicht op de verspreiding van
het virus in de regio.
• Positieven niet altijd bereikbaar.
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Actueel

• Ik zit op dag 5 en wil me laten testen. Hoe werkt dat?
• Als het oudste kind Covid heeft, wat doe ik met de rest
van het gezin?
• Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind laten testen?
• Kan ik ontheffing krijgen van mondkapjesplicht?
• Een leerling is besmet: wat moeten we als school
doen? Of: Wat vind ik daar als ouder van?
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• Perspectief decembermaand.
• Veel aandacht voor vaccineren: welke vaccins
komen er, hoeveel, voor wie, door wie en wanneer?

5
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.
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Sentiment media
• Achtergronden werkzaamheden coronateam GGD
IJsselland: deel 3, ‘We verwelkomen de mensen altijd
even’
• GGD IJsselland gaat ook mensen testen zonder
coronaklachten
• Start corona-vaccinatie mogelijk begin januari

Duiding:
• Bron – en contactonderzoek weer verder uitgebreid, maar nog niet volledig.
• 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: plateaufase
Actuele cijfers COVID IJsselland (en landelijk)

Spreiding ziekenhuizen
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Toename in aantallen stabiliseert:
• Ziekenhuisbezetting (in kliniek): 62 (-16) (1240 landelijk)
• Ziekenhuisbezetting (IC): 36 (+0) (481 landelijk)
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Wat we zien is dat de besmettingen iets zijn gestegen. Kan gevolgen
hebben voor de komende twee weken in de ziekenhuizen.
Het sterfte aantal in de care sector neemt toe. In de ziekenhuizen overlijden
ook meer patiënten.
Ziekteverzuim is hoog. De druk op de zorg in de keten blijft aanwezig.
Landelijk lichte daling in IC en kliniek maar in de regio niet. Zitten in een
“plateau fase”. Reguliere zorg is nog steeds afgeschaald, er is weinig
ruimte voor opschaling.
Opschaling van ziekenhuiszorg moet goed synchroniseren met VVT
capaciteit.

VVT
•
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•

Opschalingsniveau COVID bedden buiten ziekenhuis: 50 bezet
(stabilisering), 10 (Deventer en Zwolle) beschikbaar, 0
opschalingscapaciteit. Beperkende factor: personeel
In 15 (17,4 %) VVT-locaties in IJsselland zijn een of meer covidbesmettingen (30-11, RIVM).

Duiding
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Bron: coviddashboard.nl (01-12)
De bron wordt betrouwbaar geacht. Deze cijfers uit regio IJsselland zijn wel afhankelijk
van de meldingen van partners.

• Regio IJsselland zit in de zogenaamde ‘plateaufase’. Hopelijk zorgen
de aangescherpte maatregelen voor verdere daling.
• Urgent is de bekendmaking van de vaccinatiestrategie en wat de
zorginstellingen geacht worden te doen in de voorbereiding.

Naleving: zorg om jeugd en
samenkomsten
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Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen wordt een groot deel van de
maatregelen goed nageleefd; horeca gesloten (of
open voor afhaal), we dragen een mondkapje en
houden afstand.
• In de detailhandel zien we dat de winkels zich
over het algemeen goed aan de regels houden en
een goed deurbeleid voeren. Zorg zit meer in de
drukte in de winkelstraten zelf.
• We zien echter nog steeds dat niet alle
maatregelen nageleefd worden: er is nog steeds
sprake van samenkomsten in bedrijfspanden,
keten of thuissituaties en overlast van jeugd.

• Illegale feesten met circa 20 personen in verschillende
gemeenten (o.a. Kampen, Steenwijkerland, Staphorst).
• Drukte in de winkelstraten, met name in de grote steden
(Zwolle/Deventer) i.r.t. ‘Black Friday’ en feestdagen.
• Samenkomsten/ overlast van jeugd op straat, met
vuurwerk.

Sentiment inwoners
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• De meeste inwoners doen hun best, maar
desondanks is er wel drukte waarneembaar in de
binnenstad, winkelstraten en op de markt.

Sentiment media
• Illegale intocht van Sinterklaas in centrum Deventer:
amfibievoertuig scheurt door binnenstad
• Feestdagenmaand in coronatijd zorgt voor
hoofdbrekens bij winkeliers
• Mondkapjesplicht en taaie tweede golf: handhavers
krijgen het voor de kiezen.

Duiding:
• Ten aanzien van de naleving zien we dat de meeste mensen zich houden aan de regels, maar desondanks was
mede vanwege ‘Black Friday’ en de naderende feestdagen wel grote drukte waarneembaar in de binnensteden.
• Grootste zorg concentreert zich rond samenkomsten/ overlast van jeugd en de zoektocht naar manieren om bij
elkaar te komen. Zo zijn er enkele illegale feesten beëindigd o.a. in Kampen, Steenwijkerland en Staphorst.
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Handhaving: handhaafbaar,
maar extra inzet is nodig
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

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

• Meldingen van een illegale feesten, samenkomsten op
parkeerplaatsen, in keten of bedrijfspanden waar ook
volwassenen zich niet aan de maatregelen hielden.
• Samenkomsten/ overlast van jeugd op straat, met
vuurwerk.

Meest voorkomende overtreding
• Groepsvormingen zoals feestjes thuis of
hangjongeren die bij elkaar komen in de openbare
ruimte.
• Hierbij zien we met name jeugd maar ook
volwassenen (illegale feestjes, meerdere personen
van verschillende huishoudens in de auto zonder
mondkapje) 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 beperking op de
groepsvorming en sluiting horeca etc.

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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