woensdag 3 februari 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: Aantal besmettingen daalt
Test- en labcapaciteit: Aantal testen verder gedaald
Bco: Volledig bco mogelijk
Vaccinatie: Verloopt goed
Zorgcontinuïteit: Integrale voorbereiding Britse variant
Naleving: Minder uitingen tot onrust
Handhaving: Paraat en alert op mogelijke onrust

Coronavirus: aantal
besmettingen daalt
Aantal besmettingen - afgelopen week
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Cluster informatie:
De meeste clusters bevinden zich in de VVT-sector
en bij bedrijven. In bijna alle gemeenten in de regio
lopen er op dit moment clusters in deze sectoren.

50
0
4 t/m 10 jan

11 t/m 17 jan
Nederland

18 t/m 24 jan

25 t/m 31 jan

Regio IJsselland

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

Lopende clusters:
•
Zwolle (VVT, bedrijf, instelling)
•
Raalte (VVT, bedrijf)
•
Hardenberg (VVT en bedrijf)
•
Dalfsen (VVT, instelling)
•
Steenwijkerland (VVT en bedrijf )
•
Zwartewaterland (VVT en bedrijf)

•
•
•
•
•

Deventer (VVT, bedrijf)
Staphorst (VVT, bedrijf)
Ommen (VVT en bedrijf)
Kampen (VVT, bedrijf)
Olst-Wijhe (VVT)

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week flink gedaald.
• In Staphorst, Raalte en Hardenberg waren deze week relatief de meeste besmettingen, maar ook in deze gemeenten is het aantal
besmettingen gedaald.
• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 16, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 34 nieuwe besmettingen gemeld.
• In bijna 15% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dat is een afname
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Test- en labcapaciteit:
aantal testen is verder gedaald
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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• Gemiddeld per dag: 938 testen
• Piek: 27 januari 1.135 testen
• Regionaal getest afgelopen week: 6.572
Landelijk getest afgelopen week: 208.459
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Testcijfers GGD
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Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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*cijfers van Nederland voor week 5 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is

Minder mensen laten zich testen
In de regel binnen 6 uur een testafspraak, uitslag binnen 24-36 uur
Veel thuisbemonsteringen, ook hele afdelingen binnen instellingen
Pop up-testlocatie in Staphorst: veel animo (gaat langer door)
Vragen bij maken afspraak door datadiefstal (persoonsgegevens)
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Duiding:
•
•
•
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Er is wel ruim voldoende aanbod, maar de vraag neemt steeds verder af. Al een aantal weken is er een dalende trend in het aantal geteste
inwoners.
Het relatieve aantal uitgevoerde testen komt overeen met het landelijke aantal.
Het vindpercentage is regionaal weer iets afgenomen ten opzichte van de week ervoor.

BCO:
volledig bco mogelijk
Bron- en contactonderzoek (bco)

1

• Meeste besmettingen binnen het gezin/de familie
gevolgd door besmettingen die werk gerelateerd zijn.
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• RIVM: toename Britse variant van het coronavirus:
2/3e van het totaal aantal besmettingen
• Dubbele emotie over open gaan basisscholen: zowel
blijdschap als onrust
• Wantrouwen GGD-systemen door datadiefstal

Actueel

Vragen

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn
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N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.
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Sentiment media
• Perspectief na coronacrisis
• Kabinet laat teugels wat vieren ondanks Britse variant
coronavirus
• Privacylek al maanden bekend
• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige
(woensdag) en epidemioloog (donderdag) op Radio 1
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Duiding bco:
Het bco wordt volledig uitgevoerd. 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 en kunnen eventuele
clusters beter gemonitord worden.

-

Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met
hun vraag
Scholen weer open: veel vragen
Ik wil me graag laten testen (Staphorst)
Volgende week gaat de basisschool weer open. Moet ik
mijn kind laten testen?
Kunnen jullie me thuis komen testen? Ik kan niet naar
de testlocatie komen.
Ik heb corona gehad. Ben ik nu nog besmettelijk?
Jullie moeten mijn gegevens verwijderen. Hoe kan ik
dat aanvragen?

Vaccinatie: verloopt goed
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 12 januari).
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Aantal vaccinaties
Landelijk: 375.908 gevaccineerd
(203.559 door GGD’en, 73.716 door ziekenhuizen en 98.633
door zorginstellingen)

GGD IJsselland : 5.074 zorgmedewerkers
gevaccineerd en 144 85+ ers (30-01 en 31-01)

Vragen publiek
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•
•
•
•
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Medische indicatie: vaccinatie mogelijk?
Wanneer krijg ik een uitnodiging? Voorrang?
Is de locatie goed bereikbaar?
Waar kan ik een afspraak maken?
Mijn buurman heeft al wel een uitnodiging…

Sentiment media
• EMA oordeelt over AstraZeneca
• GGD vaccineert ouderen alleen op centrale
locaties
• Instanties roepen jongeren op te komen praten bij
problemen

Trends en knelpunten GGD
• Per 4/2 tijdelijk naar ruim 800 vaccinaties per dag (beschikbaar
aantal voor twee weken)
• Vaccineren 90+ en 85+ gestart. Vanaf 4 februari 11 priklijnen
open in de IJsselhallen. Vanaf 8 februari gaat een deel van de
capaciteit over naar de locatie in Hardenberg. (Pfizer)
• Vaccineren zorgmedewerkers VVT laatste ronde 1e vaccinatie;
2e vaccinatie vanaf volgende week (+ nieuwe doelgroepen)
• Doelgroep hoogbejaarden vraagt meer inzet triage en artsen
• Informatie over datum en hoeveelheid van levering vaccins
wijzigt voortdurend (afhankelijkheid). N.B. Landelijke verdeling
vaccins op basis van inwoneraantal.

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•

•

•

Ziekenhuizen/RAV/huisartsen: 1e ronde huisartsen bijna
afgerond, start 2e vaccinatie (Pfizer)
VVT- en VG-cliënten: 1e vaccinatieronde bewoners loopt
(instellingsarts), huisartsen in kleine woonzorglocaties
Raalte/Deventer afgerond (Moderna), 1e vaccinatieronde door
Medrie gestart (Zwolle)
Ouderen die niet mobiel zijn: door de eigen huisarts zodra
mogelijk.

Duiding
•
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Vaccineren zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen bijna klaar. Ouderen vaak met begeleider
naar centrale vaccinatielocatie. GGD’en openen steeds meer vaccinatielocaties voor spreiding.

Zorgcontinuïteit:
Integrale voorbereiding Britse variant
1

Ziekenhuizen

Cijfers Covid VVT IJsselland

•

•

Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle op niveau
conform landelijke en regionale afspraken.
De bezetting kliniek daalt gestaag. De bezetting op de IC blijft
nagenoeg hetzelfde.
Afschaling reguliere zorg circa 40-50%
Ziekenhuizen bereiden zich voor op worst case scenario.
Tweede vaccinatie start deze week voor COVID schil en RAV
In april wordt de rest van het zorgpersoneel gevaccineerd
Voortdurende druk op het personeel. Er is nadrukkelijk aandacht
voor het welzijn van de medewerkers
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IJsselland
• Bezetting kliniek: 46
• Bezetting IC: 25

Landelijk
• Bezetting kliniek: 1640
• Bezetting IC: 629

Duiding

• Personele capaciteit blijft aandachtpunt.

• Ingezet wordt op integrale samenwerking in de gehele keten, ook
bovenregionaal.
• 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.
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Cijfers Covid ziekenhuizen

VVT en gehandicaptenzorg

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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•

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
27 bezet
•
25 beschikbaar
•
23 opschalingscapaciteit
VVT-locaties met één of meer besmettingen: 13 (15,1%)

2-feb

Naleving: minder uitingen tot
onrust
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen een positief beeld ten aanzien
van de naleving van de coronamaatregelen en de
avondklok.
• Bij overtreding van de coronaregels, zien we dit
met name door:
‐ Schending avondklok.
‐ Samenkomsten thuis, keten of openbare ruimte.
‐ Met teveel mensen in een voertuig (van
verschillende huishoudens zonder mondkapje).
‐ Drukte bij weekmarkten.

• De avondklok wordt over het algemeen goed nageleefd.
De meeste mensen hebben een verklaring.
• Er is sprake van afname van samenkomsten met
onregelmatigheden, zowel offline als online.
• Diverse groepen geven aan contra-acties te willen
organiseren (voetbalsupporters en boeren).

Sentiment inwoners
• De onrust neemt af en ook de draagvlak voor de
oproepen (en oproepers) tot onrust. Steeds meer
mensen keren zich af tegen deze geluiden.

Sentiment media
• Politie in Oost-Nederland blijft alert voor potentiële rellen:
‘Nog steeds signalen van mogelijke onrust’.
• Ommen en Meppel vrij van relschoppers: stad
uitgestorven na luiden breiklok.

Duiding:
• De naleving door inwoners in onze regio was afgelopen weekend over het algemeen goed.
• Er is sprake van een afname van samenkomsten met onregelmatigheden. Diverse groepen hebben aangegeven
hiertegen ‘contra-acties’ te willen organiseren.
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Handhaving: paraat en
alert op mogelijke onrust
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• Afgelopen weekend was handhaving in de regio
beheersbaar.
• Hoewel samenkomsten met onregelmatigheden
afnemen, ontvangt de politie nog steeds signalen
van oproepen tot mogelijke onrust.
• Handhavers zien en merken de gevolgen van de
avondklok. Het is rustig op straat.
• De avondklok is een ingrijpende maatregel, zowel
voor de samenleving als de handhaving ervan. Dit
wordt veelal goed nageleefd.

• De politie blijft, i.s.m. gemeenten, alert op mogelijke
onrust/ samenkomsten met onregelmatigheden, en is in
grote getalen aanwezig en staat paraat.
• Ondanks dat de meeste mensen zich houden aan de
avondklok, hebben de meeste boetes betrekking op het
overtreden van de avondklok.

Sentiment
• Nog steeds wel signalen van mogelijke onrust.
Animo neemt af, zowel online als offline.
• 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
circa 261 corona gerelateerde bekeuringen en 128
waarschuwingen uitgedeeld, dit is een stijging ten
opzichte van voorgaande week. Reden hiervoor zijn met
name de rellen in relatie tot de avondklok.
• 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.
De samenkomsten met onregelmatigheden nemen af, maar de politie blijft alert.
Handhavers zien en merken de gevolgen van de avondklok. Het is rustig op straat.
De meeste boetes hebben betrekking op het overtreden van de avondklok.

