woensdag 27 januari 2021
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: daling stagneert
Test- en labcapaciteit: aantal testen verder gedaald
Bco: bijna volledig
Vaccinatie: verloopt goed
Zorgcontinuïteit: voorbereiding Britse variant
Naleving: Spanningen in de samenleving neemt toe
Handhaving: onrust en spanningen

Coronavirus:
daling stagneert
Door datadiefstal landelijke GGD-systemen is het bij het samenstellen van de CoronaMonitor niet mogelijk om
bepaalde data-analyses te doen.
Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is
nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorige week

Nieuw bevestigde
besmettingen

1.180 besmettingen

13-01 tot 26-01

(per 100.000 inwoners)

(bron coronadashboard Rijksoverheid)

Lopende clusters in IJsselland:
De meeste clusters bevinden zich in de VVT
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Zwolle (VVT, onderwijs, instelling)
Raalte (VVT)
Hardenberg (VVT en bedrijf)
Dalfsen (VVT)
Steenwijkerland (VVT)
Zwartewaterland (VVT en bedrijf)
Deventer (VVT, bedrijf)
Staphorst (VVT)
Ommen (VVT)
Kampen (VVT)
Olst-Wijhe (VVT)

Landelijke

R: 0.93
(08-01))

Duiding:
• De daling van het aantal besmettingen in de regio is gestagneerd en ligt net iets boven het landelijke aantal per 100.000.
• In Staphorst en Hardenberg waren de meeste besmettingen de afgelopen week.
• In ruim 20% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden; een afname t.o.v. de
week ervoor.

Test- en labcapaciteit:
aantal testen verder gedaald
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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Testcijfers GGD

1

Gemiddeld per dag: 1.292 testen
Piek: 18 januari 1.673 testen
Regionaal getest afgelopen week: 9.050
Landelijk getest afgelopen week: 268.603

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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*cijfers van Nederland voor week 3 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is

Aantal testen redelijk stabiel maar aan de lage kant
Eén dag vertraging aantal testuitslagen bij lab, snel opgelost
In de regel binnen 6 uur een testafspraak, uitslag binnen 24 uur
Veel thuisbemonsteringen, ook hele afdelingen binnen instellingen
Per 23/1 pop up-testlocatie in Staphorst
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Duiding:
• Het aantal inwoners dat zich laat testen blijft dalen, zowel landelijk als regionaal. Er is wel ruim voldoende aanbod,
maar de vraag blijft dus minder. Of dit komt doordat men dankzij de lock down minder klachten heeft of dat de
testbereidheid afneemt is onduidelijk.
• In gemeenten met relatief minder besmettingen wordt ook minder getest en andersom.
• Het vindpercentage is regionaal weer iets toegenomen ten opzichte van de week ervoor.

BCO:
bijna volledig
Bron- en contactonderzoek (bco)

1

• Meeste besmettingen binnen het gezin/de familie
gevolgd door besmettingen die werkgerelateerd zijn.

Actueel
• RIVM: toename Britse variant van het coronavirus
• Datadiefstal GGD-systemen
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Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn
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Mensen na sneltest minder ontvankelijk: hier en daar
toename van korzeligheid (coronamoe?).
Gesprekken bco worden langer.
Advisering bedrijven en instellingen positief
ontvangen.
Scholenteam krijgt veel vragen binnen.
Ik heb nog steeds (na 14 dagen) klachten. Wat nu?
Is er een andere test dan de PCR-test (i.v.m.
medische indicatie of angst)
Mijn kind is jonger dan 6 jaar. Kan hij getest worden?
Hoe zit het met de 5-dagen-quarantainetest?
Ik heb contact gehad met een positief geteste
persoon

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

Sentiment media
• Van verpleeghuis tot teststraat: deze mensen hebben een
coronabijbaan
• Testlocatie Staphorst om corona terug te dringen en
testlocatie voor door corona geplaagd Staphorst
• Steenwijkerland minder klachten of minder testbereidheid
• Twee GGD-medewerkers opgepakt, datadiefstal
• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige
(woensdag) en epidemioloog (donderdag) op Radio 1

Duiding bco:
• Door de daling van het aantal besmettingen voeren we sinds vorige week het bron- en contactonderzoek weer
uitgebreider uit. Dat wil zeggen dat de GGD zelf de nauwe contacten van een positief getest persoon benadert.
Daardoor komt er meer zicht op de verspreiding van het virus in de regio.
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Vaccinatie:
verloopt goed
1
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Aantal vaccinaties Pfizer/BioNTech

Trends en knelpunten

• Totaal 3.261 vaccinaties gegeven (va 15-01)
• Ongeveer 300 vaccinaties per dag (landelijk totaal
163.931, daarvan 106.886 door GGD’en = 26/1)
• Verspilling: nihil, no shows: vrijwel niet

•
•
•
•
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Discussie over welke groepen voorrang krijgen
Vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers blijft groot
90+ ingepland vanaf 30 januari
Informatie over datum en hoeveelheid van levering vaccins
wijzigt voortdurend (afhankelijkheid). N.B. Hoeveelheid
beschikbare vaccins wordt landelijk bepaald/verdeeld.
• Buitengewoon veel animo uit reguliere GGD IJssellandorganisatie om naast eigen werk bij te springen in vaccinatieorganisatie (ervaren mensen!)
• Oriëntatie met gemeenten op vaccineren op meerdere plekken
in IJsselland: eerstvolgende in Hardenberg (per 8/2 open)

Ontwikkelingen andere zorgaanbieders:

5
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 12 januari).
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• Hcdo vaccineert bewoners verpleegzorg en gehandicapten op
locaties waar geen instellingsarts is
• Isala vaccineert huisartsen

Vragen publiek

Sentiment media

• Mantelzorgers: kan ik al gevaccineerd worden?
• Ik ben nog niet uitgenodigd. Wat nu?
• Ben niet mobiel, maar de huisarts vindt van wel…

• GGD IJsselland opent locatie voor coronavaccinatie
• Vaccinatiestrategie vertraagd door tegenvaller AstraZeneca
• Eerste huisarts gevaccineerd

Duiding
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•
•

Vaccineren zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen verloopt voorspoedig.
GGD volop in voorbereiding om te vaccineren verspreid over de regio.

Zorgcontinuïteit:
Voorbereiding Britse variant
Ziekenhuizen
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• Alle ziekenhuizen lopen tegen de grenzen aan van hun capaciteit.
Momenteel is er sprake van stabilisatie van covid patiënten op IC en
kliniek. Men bereidt zich voor op komst Britse variant.
• Verdere opschaling IC bedden is nodig van nu 1350 bedden naar
uiteindelijk 1700 bedden (landelijk);
• Verdere opschaling van klinische bedden is nodig naar fase 2d 135
bedden. Dat is nu 118 (regionaal);
• Ziekenhuizen bereiden zich samen met de partners in witte keten
voor op worst case scenario.
• Voorbereiding op tweede vaccinatie van personeel ziekenhuis en
RAV.

Cijfers Covid VVT IJsselland
•
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COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
27 bezet
•
25 beschikbaar
•
23 opschalingscapaciteit
VVT-locaties met één of meer besmettingen: 19 (22,1%)

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland
• Bezetting kliniek: 52
• Bezetting IC: 26

Landelijk
• Bezetting kliniek: 1705
• Bezetting IC: 670

VVT en gehandicaptenzorg
• Personele capaciteit blijft aandachtpunt.

Duiding
•
•
•
•
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Ingezet wordt op maximaliseren van de samenwerking in de gehele keten.
Britse variant kan leiden tot exponentiële groei van besmettingen in maart/april. Afhankelijk van de impact, kan dit leiden tot een derde golf.
Het effect van de Britse variant voor de zorg is de verergering van huidige problematiek, zoals extreme druk personeel en beschikbare middelen.
Vaccinatiebereidheid onder zorgpersoneel is hoog (mogelijk hoger dan 90%).

Naleving: Spanningen in de
samenleving neemt toe
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Ondanks dat de naleving afgelopen weekend over het
algemeen goed was, merken we onrust in de
samenleving, in relatie tot de coronamaatregelen.
• Coronaregels worden met name op de volgende
onderdelen overtreden:
‐ Avondklok: buiten begeven tussen 21:00 – 04:30.
‐ Ondernemers die (illegaal) open zijn.
‐ Bezorgdiensten die actief zijn na de sluitingstijd of
alcohol verkopen na 20:00 uur.
‐ Samenscholingen in thuissituaties, keten en de
openbare ruimte.

• De invoering van de avondklok zorgt voor lege straten,
maar ook overtredingen.
• Ondernemers nemen meer ruimte door (illegaal) open
zijn of elders hun vak uitoefenen.
• Maandagavond rellen in Zwolle en signalen van rellen in
Deventer en Kampen.
• Dinsdag wederom signalen over mogelijke rellen in
Zwolle, Kampen, Deventer en Steenwijkerland. De
dinsdagavond is echter rustig verlopen in de gehele
regio.

Sentiment inwoners
• De verzwaring en lange duur van de lockdown zorgt
voor merkbare spanningen en onrust in de
samenleving.

Sentiment media
• Weer noodbevel Zwolle vanavond, via scholen oproep
aan ouders om kind thuis te houden
• Corona-demonstratie vanavond in Deventer: ‘Vandaag is
de dag dat we opstaan tegen alle regels en de orde’

Duiding:
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• De naleving door inwoners in onze regio was afgelopen weekend over het algemeen goed.
• De verzwaring en lange duur van de lockdown zorgt wel voor meer spanningen en onrust in de samenleving. Zo
waren er oproepen om te gaan rellen in Zwolle, Kampen, Deventer en Steenwijkerland.
• Ondernemers nemen meer ruimte door (illegaal) open zijn of elders hun vak uitoefenen.

Handhaving: Onrust en
spanningen
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• Afgelopen weekend was het qua handhaving over het
algemeen in de regio beheersbaar. Afgelopen
maandag werd er opgetreden in Zwolle tegen de
rellen en was er extra politie inzet in Deventer en
Kampen vanwege mogelijke onrust.
• Handhavers zien en merken de onrust en spanningen
in de samenleving, in relatie tot de
coronamaatregelen.
• De avondklok is een ingrijpende maatregel, zowel
voor de samenleving als de handhaving ervan.

• De meeste boetes hebben betrekking op het overtreden
van de avondklok.
• Maandagavond politie inzet tegen de rellen in Zwolle en
ook extra inzet in Kampen en Deventer. Dinsdagavond
wederom extra inzet in deze gemeenten en ook in
Steenwijkerland, deze avond is rustig verlopen.

Sentiment
• De verzwaring en lange duur van de lockdown zorgt
voor spanningen en onrust in de samenleving.
• Handhavers (gemeenten en politie) werken nauw
samen om voldoende en adequaat beschikbaar te
staan.

Waarschuwingen en boetes
• Door de gemeenten en de politie zijn er afgelopen week
210 corona gerelateerde bekeuringen en
waarschuwingen uitgedeeld, dit is een stijging ten
opzichte van voorgaande week.
• Handhavers pakken de komende periode door op o.a.
de avondklok, illegale feesten en samenkomsten. Dit
betekent dat er niet meer eerst gewaarschuwd wordt,
maar gelijk beboet. Er wordt bewust afgeweken van de
regels en er is hiervoor voldoende gewaarschuwd.

Duiding:
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• De situatie is over het algemeen beheersbaar in de regio, echter merken we spanningen in de samenleving en werd
er opgeroepen om te rellen in Zwolle, Deventer en Kampen en was dat in Zwolle ook daadwerkelijk het geval.
• De avondklok is een ingrijpende maatregel, zowel voor de samenleving als de handhaving ervan.
• De meeste boetes hebben betrekking op het overtreden van de avondklok.

