woensdag 14 april 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 verder gedaald
Test- en labcapaciteit: aantal testen is gedaald
Bco: weer volledig bco
Vaccinatie: afhankelijk van inzet vaccins
Zorgcontinuïteit: stijging zet door
Naleving: minder begrip voor coronaregels
Handhaving: over het algemeen beheersbaar

Coronavirus: aantal
besmettingen verder gedaald
Aantal besmettingen - afgelopen week

1.087

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 205
• Nederland: 232

Landelijke

R: 0.97
(29-03))

Trend

Lopende clusters:

Cluster informatie:
Momenteel spelen er veel kleine clusters binnen het
(basis)onderwijs en bij verschillende bedrijven in de
regio. Grote clusters komen in de regio weinig voor.

•
•
•
•
•
•

Dalfsen (onderwijs, bedrijf)
Deventer (onderwijs, bedrijf, VVT)
Hardenberg (bedrijf, onderwijs)
Kampen (onderwijs)
Steenwijkerland (bedrijf, VVT)
Raalte (bedrijf)

•
•
•
•
•

Staphorst (bedrijf)
Olst-Wijhe (bedrijf, onderwijs)
Ommen (bedrijf)
Zwartewaterland (bedrijf)
Zwolle ( bedrijf, onderwijs, VVT)

Duiding:
•
•
•
•
•
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Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder gedaald, terwijl er landelijk sprake is van een stijging
Het relatieve aantal besmettingen in de regio ligt nog steeds lager dan het landelijke aantal besmettingen.
In Steenwijkerland waren deze week relatief de meeste besmettingen, gevolgd door Staphorst, Deventer en Ommen
In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 17, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 52 nieuwe besmettingen gemeld.
In 1% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dit is gedaald.

Test- en labcapaciteit:
aantal testen is gedaald
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
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Landelijk getest afgelopen week: 488.750
Regionaal getest afgelopen week: 17.814
- Gemiddeld per dag: 2.544 testen
- Piek: 6 april 3.166 testen

•
•
•
•

3

Testcijfers GGD

1

Nog steeds veel testafspraken
Afspraak test binnen 12 uur en uitslag binnen 24 uur
Zelftesten vrij verkrijgbaar
Ontwikkelingen in andere landen roepen bij ons vragen op

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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woensdag 14 april 2021

*cijfers van Nederland voor week 14 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is

Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen, is de afgelopen week gedaald en ligt nu net onder het
landelijke aantal.
• In Zwolle, Olst-Wijhe, Deventer en Steenwijkerland is relatief het meest getest afgelopen week.
• Het regionale percentage positieven (7,1%) is gelijk gebleven tov voorgaande week en ligt lager dan het landelijke
vindpercentage (9,6%).

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

Sentiment media testen en bco
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Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds
plaats binnen het gezin, na (familie)bezoek of binnen
vriendengroepen. Gevolgd door besmettingen die op het
werk of op school plaats vinden
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Actueel testen en bco

• Zorgen na run op sneltest: “Een negatieve testuitslag zegt
niets”
• Tijdelijke testlocatie Genemuiden gesloten
• Jongeren lijden zwaarder onder coronacrisis dan een jaar
geleden
• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige
(woensdag) en epidemioloog (donderdag) op Radio 1
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• Heel veel telefoon, heel veel vragen, veel onrust (met
name over vaccineren)
• Bco weer volledig
• Zelftesten in gebruik
• Besmettingen bij scholen en bedrijven

5

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
•
•
•
•
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•
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.

Kan ik thuis getest worden?
Mag ik al uit isolatie?
Mijn school/kinderdagverblijf vraagt om een negatieve
testuitslag. Kunnen jullie die even sturen?
Ik wil naar Duitsland maar ben in de laatste 8 weken
positief geweest. Wat nu?
Toegangstesten en wat te doen met ‘oude’
besmettingen?

Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week iets gedaald, maar wisselend beeld op lokaal niveau. Verder zijn er
de afgelopen week (net zoals de weken ervoor) veel kinderen getest en ook meer kinderen besmet, daarom veel kleine
clusters binnen het onderwijs en dus veel bco rond scholen. Mensen hebben steeds meer (nauwe) contacten en de
bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden, neemt af.
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Vaccinatie: afhankelijk van
inzet vaccins
1
2

Aantal vaccinaties
Landelijk: 3.182.836 vaccinaties gezet
(2.154.470 gezet door GGD'en, 108.601 gezet in ziekenhuizen,
587.991 gezet in langdurige zorginstellingen en 331.774 gezet in
huisartsenpraktijken) bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 67.649 vaccinaties gezet

3
4
5

Vragen van publiek en professionals
•
•
•
•
•
•

Waarom geen vrije keuze? Ik wil geen AstraZeneca
Zijn de vaccins wel veilig?
Waarom is er geen wachtlijst voor vaccinaties eind
van de dag?
Wanneer ben ik aan de beurt? (schrijnende gevallen)
Hoe moet ik inloggen om een afspraak te maken?
Kan het samen met mijn partner?

Sentiment media
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• GGD IJsselland vaccineert vanaf 12 april op 5 locaties
• Gezondheidsraad: doorgaan met AstraZeneca voor
60+
• Huisarts uit Zwolle: ‘Mensen blijven thuis door advies
Gezondheidsraad
• Levering nieuwe Janssen-vaccins voorlopig uitgesteld

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 23 maart).

Trends en knelpunten GGD
•
•
•
•
•
•
•

AstraZeneca alleen voor 60+.
12 april 3 nieuwe locaties geopend in IJsselland. Afspraken snel vol.
Levering 5000 vaccins extra door grote vraag hier. Tijdslots snel vol.
Zorgmedewerkers 60+ alsnog afspraak aangeboden op 1 dag (AZ)
Pfizer en Moderna: mogelijk naar 12 weken tussen 1e en 2e prik
2e prik ouderen 80+ en zorgmedewerkers bijna klaar (Pfizer).
RIVM nodigt stapsgewijs mensen uit van de groep 70+, (Pfizer), van
oud naar jong. Inmiddels kan iedereen geboren in of voor 1951
online een afspraak maken (telefonisch na uitnodiging via de post)
• Studenten gestart bij GGD: verpleegkunde en doktersassistenten

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•
•
•

•
•

Ziekenhuizen: 1e ronde met 2500 hoog risico groepen gedaan
Via GGZ: 1e vaccinatieronde loopt nog (Moderna)
VVT- en VG-cliënten: via instellingsartsen afgerond. Nu loopt
intramurale GGZ (medewerkers en cliënten maar AZ dus stop).
Via huisarts: Start vaccineren vanaf 5/4 van niet-mobiele ouderen
en voor doelgroep 60-64 jaar, met AZ. Mensen met indicatie of met
Down, BMI >4 onder de 60 uitstel door stop AstraZeneca voor die
leeftijd. Minder vaccinatiebereidheid door onrust.
Inzet ziekenhuizen voor bepaalde medische doelgroepen.
Bericht over Janssen-vaccin kan opnieuw vertragend werken.

Duiding
woensdag 14 april 2021

De kleur is oranje, want vaccineren met AstraZeneca is alleen nog voor 60+. Pauze heeft veel onrust veroorzaakt, werkt vertragend
en roept veel vragen op bij GGD en bij huisartsen. Maar in de regio extra vaccins geleverd door grote vraag naar vaccins.

Zorgcontinuïteit: stijging zet
door
Cijfers Covid VVT IJsselland

Ziekenhuizen
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•
•

Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle op niveau
conform landelijke en regionale afspraken/fair.
In regio is de bezetting op de IC hoog en stijgt licht. Kliniek is
redelijk stabiel. IC non-covid zorg staat steeds meer onder druk.
Opschaling IC : naar 1550 IC bedden (08-04)
Opschaling kliniek: naar fase donkeroranje (31-03)
Verdere afschaling regulier operatieve (OK) zorg, waaronder ook
FMS categorie 3 planbare kritieke zorg.
Hoog ziekteverzuim als gevolg van overbelasting.

•
•
•
•
•
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Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland
• Bezetting kliniek: 58
• Bezetting IC: 35

Landelijk
• Bezetting kliniek: 1788
• Bezetting IC: 794

VVT en gehandicaptenzorg

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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•
•

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
27 bezet
•
19 beschikbaar
•
35 opschalingscapaciteit
Meer bedden bezet door uitstroom vanuit ziekenhuizen.
VVT-locaties met één of meer besmettingen: 1 (1,16%)

•
23-mrt

Lichte daling besmettingen thuiswonende 70+ers: nu 6, was 13 (13-42021, RIVM).

30-mrt
6-apr
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14-apr

Duiding
• Zorg is in control, maar het systeem blijft zwaar belast. Voornamelijk op
de IC.
• In voorbereiding op het noodscenario is door strategisch ROAZ het
actieplan ‘’what if’’ vastgesteld.
• Veel onrust/vragen over vaccinaties in de zorgsector vanwege het
besluit over AstraZeneca. Ziekenhuizen krijgen versneld extra
vaccinaties ter beschikking.

Naleving: minder begrip
voor coronaregels
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Het was over het algemeen een rustig weekend,
het weer lijkt hier invloed op te hebben.
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen
goed nageleefd. Overtredingen zijn er met name
door:
‐ Schending van de avondklok.
‐ Samenkomsten, thuis of elders (bijv. keten).
‐ Meer bezoek thuis dan is toegestaan.
‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in
een auto (zonder mondkapje).

•
•

Sentiment inwoners
• De meeste inwoners houden zich aan de regels
maar tegelijkertijd merk je dat er steeds minder
begrip is voor de coronaregels.

•

Illegaal feest in Rheezerveen.
In Staphorst was het wederom op zaterdag avond
tijdens de avondklok druk op straat jongeren.
Pilot 'testen voor toegang' rustig verlopen in Zwolle.
Minder bezoekers dan de aantallen toelieten. Pilots in
Deventer en Hardenberg zijn niet doorgegaan.

Sentiment media
•
•
•

Herrie leidt politie naar illegaal feest in de buurt van
Hardenberg: 51 bezoekers krijgen avondklokboete.
Kabinet: versoepelingen niet voor 28 april.
Proefevenementen Overijssel niet allemaal uitverkocht.

Duiding:
• Het was over het algemeen een rustig weekend, het weer lijkt hier invloed op te hebben.
• De meeste inwoners houden zich aan de regels maar tegelijkertijd merk je dat er steeds minder begrip is voor de
coronaregels.
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Handhaving: over het algemeen
beheersbaar
1
2

Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• We merken dat er steeds minder begrip is voor het
naleven van de coronaregels en dat men het op de
koop toeneemt als ze een bekeuring krijgen.

• Dit weekend meer boetes uitgedeeld dan vorige week
• In Rheezerveen is een illegaal feest beëindigd door de
politie. Er werden 51 avondklok boetes uitgedeeld aan
de bezoekers van het feest. De organisator kreeg ook
een boete voor geluidsoverlast.

Sentiment
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• Over het algemeen: een rustig weekend. De regels
zijn nog steeds goed te handhaven door zowel de
politie en gemeenten.
• Nog steeds goede opvolging van aanwijzingen door
BOA’s en politie. Echter wel steeds meer onbegrip
bij inwoners merkbaar.

Vooruitblik
• 20 april: eerste besluitmoment openingsplan.
• Als de situatie het toelaat, kunnen op 28 april de
horecaterrassen onder voorwaarden weer open en
verdwijnt de avondklok.

Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 14) zijn er meer boetes
uitgedeeld dan vorige week vanwege een illegaal feest
in Rheezerveen.
400
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Duiding:

woensdag 14 april 2021

• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door zowel politie als gemeenten.
• De meest uitgegeven boetes deze week zijn voor het overtreden van de avondklok en het niet houden van afstand.
• Daarnaast zijn er dit weekend zijn er 51 boetes uitgedeeld bij een illegaal feest in Rheezerveen.

