woensdag 10 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 verder
Test- en labcapaciteit: Aantal testen blijft dalen
Bco: Volledig bco
Vaccinatie: Loopt goed
Zorgcontinuïteit: Plateaufase
Naleving: Hoogwatertoerisme en sneeuwpret
Handhaving: Beheersbare situatie

Coronavirus: aantal
besmettingen daalt verder
Nieuw bevestigde besmettingen
(per 100.000 inwoners)

Aantal besmettingen - afgelopen week
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Cluster informatie:
Het aantal clusters in de VVT sector wordt minder.
Momenteel spelen de meeste clusters zich af binnen
bedrijven.
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Regio IJsselland

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

Lopende clusters:
•
Dalfsen (VVT)
•
Deventer (VVT, bedrijf)
•
Hardenberg (VVT, bedrijf en
instelling)
•
Kampen (VVT, bedrijf)
•
Steenwijkerland (bedrijf )

•
•
•
•
•
•

Raalte (VVT, bedrijf)
Staphorst (VVT, bedrijf)
Ommen (VVT en bedrijf)
Olst-Wijhe (VVT en instelling)
Zwartewaterland (bedrijf)
Zwolle (VVT, bedrijf, instelling)

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week weer verder gedaald.
• In Ommen, 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 21 nieuwe besmettingen gemeld.
• In 16% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden.
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Test- en labcapaciteit:
aantal testen blijft dalen
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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Testcijfers GGD
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Gemiddeld per dag: 910 testen
Piek: 3 februari 1.034 testen
Regionaal getest afgelopen week: 5.457
Landelijk getest afgelopen week: 195.086
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Zondag 7 februari waren de testlocaties gesloten i.v.m. weercode rood
In de regel binnen 6 uur een testafspraak, uitslag binnen 24 uur
Scholen bereiden zich voor op nieuwe regelingen wat betreft testen
Pop up-testlocatie in Staphorst: nog steeds open
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700
*cijfers van Nederland voor week 5 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is
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Duiding:
• Doordat er zondag 7 februari niet getest is, geven de testcijfers van deze week een vertekend beeld.
• Al een aantal weken is er een dalende trend in het aantal geteste inwoners.
• Het relatieve aantal uitgevoerde testen ligt iets lager dan het landelijke aantal .
• Het vindpercentage is regionaal weer iets afgenomen ten opzichte van de week ervoor.
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BCO: volledig bco
Bron- en contactonderzoek (bco)
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• De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats
binnen het gezin of na (familie)bezoek. Gevolgd door
besmettingen die werkgerelateerd zijn.
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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.

• Werkwijze monitoring huisgenoten gewijzigd
• Bco-ers zaterdag vaccinatie- en testafspraken zondag
afgebeld i.v.m. code rood (winterse weer)
• Ook personeel had moeite de locaties te bereiken

Actueel

4

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn

5
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.

6
Sentiment media
• Mogelijk niet hele klas in thuisquarantaine bij
besmetting
• GGD: Speciaal team voor hulp aan scholen
• Slob neemt ‘snottebeladvies’ OMT over
• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige
(woensdag) en epidemioloog (donderdag) op Radio 1
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Vragen

-

Nut van snel testen als je direct contact bent?
Ouders: zijn er alternatieve testen voor kinderen?
Kan ik een testafspraak maken? (voor kind)
Ouders: voelen zich onder druk gezet hun kind te laten
testen
Hoe zit het met thuisblijfbeleid voor huisgenoten van
kinderen die in quarantaine moeten?
Kunnen jullie thuis komen testen? (voor ouderen te
slecht weer om de deur uit te gaan)
Is de testlocatie wel open? Of bereikbaar? I.v.m.
slechte weer

Vaccinatie: loopt goed
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 12 januari).
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Aantal vaccinaties
Landelijk: 595.934 gevaccineerd
(340.601 door GGD'en, 93.816 in ziekenhuizen en 161.517 in
langdurige zorginstellingen)

GGD IJsselland : totaal 7.040 zorgmedewerkers
gevaccineerd en 2.848 85+ ers.
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Vragen publiek
•
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•
•

Zondag gesloten? Krijg ik mijn 2e vaccinatie snel
genoeg?
Kan ik een (nieuwe) afspraak maken voor een
vaccinatie?
I.v.m. medische situatie Moderna of eerdere
vaccinatie nodig: hoe regel ik dat?

Sentiment media
•
•
•
•
•

Alle test- en vaccinatielocaties dicht: code rood
GGD waarschuwt voor thuisvaccinaties ouderen
Wachtrijen in Zwolle: we zetten extra mensen in
Binnen wachten op coronavaccinatie
Nieuwe priklocatie Hardenberg

Trends en knelpunten GGD
• Per 4/2 tijdelijk ruim 800 testen per dag (eerst alleen in Zwolle,
vanaf 8/2 deel daarvan in Hardenberg)
• 2e vaccinatie zorgmedewerkers, 1e vaccinatie ouderen, ook 80+
• Het voorspelde winterse weer: met spoed inrichten ruimtes om
binnen te kunnen wachten
• Ouderen minder mobiel dan verwacht. Extra handen geregeld
voor ondersteuning, vooral in verband met gladheid en sneeuw
• Veel ouderen medische check nodig
• Op maandag toch nog ca. 650 x gevaccineerd. Deel vaccin
naar andere GGD getransporteerd
• Voorbereidingen in gang voor werken met vaccin AstraZeneca
• Toewerken naar volgende vaccinatielocaties in de regio

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•

Via eigen werkgever: 2e vaccinatie Covid-schil RAV en
ziekenhuizen (Pfizer) afgerond
VVT- en VG-cliënten: het vaccineren via de instellingsarts
loopt; via de huisarts: 2e ronde van 24/2 tot en met 1/3, via
Medrie: vaccins afwachten. Voor Steenwijk en een deel van
Staphorst loopt dit via de huisartsenpost in Meppel

Duiding
•
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Vaccineren ouderen loopt volop. Zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen krijgen 2e vaccinatie.
Landelijke discussie over wie eerst gevaccineerd mag worden gaat voort. Tijdig anticiperen op beschikbaar vaccin.

Zorgcontinuïteit: plateaufase
1

Ziekenhuizen

Cijfers Covid VVT IJsselland

•

•

Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle op niveau
conform landelijke en regionale afspraken.
Door daling bezetting covid kliniek wordt er wat meer reguliere
zorg geleverd (incidenteel tot 35% afgeschaald), maar onder
voorwaarde dat benodigde covid zorg weer snel beschikbaar is.
Tweede vaccinatie voor COVID schil en RAV is afgerond.
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: 31
• Bezetting IC: 29

Landelijk
• Bezetting kliniek: 1460
• Bezetting IC: 550

Duiding

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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Cijfers Covid ziekenhuizen

VVT en gehandicaptenzorg
• Personele capaciteit blijft aandachtpunt.

5

•

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
27 bezet
•
25 beschikbaar
•
23 opschalingscapaciteit
VVT-locaties met één of meer besmettingen: 14 (16,3%)

9-feb

• Stabilisering van de covid bezetting IC en kliniek.
• Ingezet wordt op integrale samenwerking in de gehele keten, ook
bovenregionaal.
• De gehele keten bereidt zich voor op worst case scenario.
• Varianten van het virus kunnen 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.

Naleving: hoogwatertoerisme
en sneeuwpret
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Vanuit de handhavers over het algemeen een
positief beeld ten aanzien van de naleving van de
coronamaatregelen.
• Bij overtreding van de coronaregels, zien we dit
met name door:
‐ Schending van de avondklok.
‐ Kleinschalige samenkomsten.
‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in
een auto.

• Drukte bij sommige plekken waar ‘hoog water’ toeristen
samen komen. Over het algemeen wordt daarbij
onderling wel afstand gehouden.
• Vanwege het winterse weer sneeuwpret op straat.

Sentiment inwoners
• De meeste inwoners doen hun best om zich aan de
richtlijnen te houden, hierdoor is het rustig op
straat.

Sentiment media
• Kabinet verlengt avondklok tot en met 2 maart.
• Burgemeester van Steenwijkerland doet moreel appel op
tienduizenden schaatsliefhebbers: ‘Blijf thuis!’
• Op sociale media veel berichtgeving over of er wel of niet
geschaatst kan worden de komende dagen.

Duiding:
• De naleving door inwoners in onze regio was afgelopen weekend over het algemeen goed.
• Dit weekend was het mede door de weersomstandigheden rustig, na de sneeuwval werd dit vooral sneeuwpret op
straat. Bij de plekken waar ‘hoog water’ toeristen samen komen was er sprake van drukte.
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Handhaving: beheersbare
situatie
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• Afgelopen weekend was de situatie in de regio
handhaafbaar, mede door de
weersomstandigheden was het rustig op straat.
• Er zijn controles geweest bij supermarkten en
andere winkels die open mogen. De mondkapjesplicht wordt hier over het algemeen goed nageleefd.
• De avondklok wordt wisselend nageleefd.

• Controles bij plekken waar 'hoog water' toeristen samen
komen. Daar werd onderling goed afstand gehouden.
• Gemeenten zijn in gesprek met ondernemers over
onduidelijkheden over de regels.
• Politie en gemeenten bereiden zich voor op de mogelijke
schaatsdrukte die komende dagen kan ontstaan en hoe
hier goed op gehandhaafd kan worden.

Sentiment

Waarschuwingen en boetes

• Aanwijzingen van de boa’s worden goed opgevolgd.
• Handhavers (gemeenten en politie) werken nauw
samen om voldoende en adequaat beschikbaar te
staan.

• De meeste overtredingen zijn gerelateerd aan de
avondklok.
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Duiding:
• De situatie is over het algemeen handhaafbaar.
• De meeste boetes hebben betrekking op het overtreden van de avondklok.
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