woensdag 5 mei 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 licht gedaald
Test- en labcapaciteit: aantal testen gedaald
Bco: meer (nauwe) contacten
Vaccinatie: loopt goed
Zorgcontinuïteit: systeem is erg kwetsbaar
Naleving: versoepelingen goed verlopen
Handhaving: drukker maar beheersbaar

Coronavirus: aantal
besmettingen licht gedaald
Aantal besmettingen - afgelopen week

1.299

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 244
• Nederland: 301

Landelijke

R: 0.94
(19-04))

Trend

Lopende clusters:

Cluster informatie:
Momenteel spelen er veel kleine clusters in de hele
regio. Dit zijn clusters in bedrijven, binnen het
(basis)onderwijs en in een aantal (zorg)instellingen.
Grote clusters komen in de regio weinig voor.

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Staphorst (bedrijf)
Olst-Wijhe (bedrijf, instelling)
Zwartewaterland (bedrijf)
Zwolle ( bedrijf, instelling, onderwijs)

•

Raalte (bedrijf)

Duiding:
•
•
•
•
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Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week afgenomen, landelijk is er ook een kleine afname te zien.
Het relatieve aantal besmettingen in de regio ligt nog steeds lager dan het landelijke aantal, het verschil is wat groter geworden.
De meeste besmettingen (relatief) waren afgelopen week in Staphorst, Dalfsen en Deventer.
In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 10 en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 51 nieuwe besmettingen gemeld. Dit is iets lager
dan in de week ervoor.
• Er zijn vrijwel geen clusters meer in verpleeg- of verzorgingshuizen.

Test- en labcapaciteit:
aantal testen gedaald
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

2

Landelijk getest afgelopen week: 409.557
Regionaal getest afgelopen week: 14.503
- Gemiddeld per dag: 2.072 testen
- Piek: 26 april 2.698 testen

• Aantal testafspraken bij GGD IJsselland iets gedaald (wellicht i.v.m.
schoolvakantie)
• Afspraak test gemiddeld binnen 12 uur en uitslag binnen 24 uur
• Na positieve zelftestuitslag zijn veel mensen bereid daarna een PCRtest te laten doen door de GGD
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Testcijfers IJsselland

1

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners
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*cijfers van Nederland voor week 17 zijn
niet compleet, betreft alleen testen
waarvan uitslag bekend is

Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen in een GGD teststraat, is de afgelopen week gedaald
en is ongeveer gelijk aan het landelijke aantal geteste inwoners.
• In Steenwijkerland en Ommen zijn deze week het minste aantal inwoners getest.
• Het regionale percentage positieven (9,9%) is verder gestegen tov voorgaande week, maar ligt lager dan het landelijke
vindpercentage (11,7%).

BCO: meer (nauwe) contacten
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 (maakindustrie) of op school plaatsvinden

3

Actueel testen en bco

•

1

4

•
•
•
•

Veel (kleine) clusters om te volgen
Minder vragen over kinderen (door schoolvakantie?)
Veel aandacht voor zelftesten en het vervolg daarop
Zondag 2 mei: technische storing landelijke systemen
waardoor inlogproblemen voor bco. Snel ingelopen.
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N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.

•
•

Landelijke uitrol testen kinderopvang van start
Hoogleraar: “Effect koude weer op aantal besmettingen
sterk”
Trap niet in schimmige test- en vaccinatiepraktijken
Coronatest voor een prikkie maar deugen doen ze niet
allemaal
Meldingen positieve testuitslagen naar huisartsen
aangepast

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Ik heb de uitslag al binnen maar ik ben nog niet gebeld
door de GGD?
• Hoe zit het nu met quarantaine en/of klachten als je al
gevaccineerd bent?
• Is mijn uitslag al bekend (of de uitslag van mijn kind)?
• Ik heb contact gehad met een besmette persoon. Wat
moet ik nu doen?
• Vragen over isolatie of quarantaine

Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week wat gedaald. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Omdat het
aantal nieuwe besmettingen wel hoog is, is het bco nog steeds minder uitgebreid dan in een fase met minder
besmettingen. Nauwe contacten worden niet meer gemonitord. Mensen hebben de laatste weken steeds meer (nauwe)
contacten en de bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden neemt af.
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Vaccinatie: loopt goed
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 13 april).
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Aantal vaccinaties
Landelijk: 5.651.041 vaccinaties gezet
(3.641.673 gezet door GGD’ en 957.161 gezet in instellingen
(inclusief ziekenhuizen)en 1.052.207 gezet in
huisartsenpraktijken (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 127.118 vaccinaties gezet
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Vragen van publiek en professionals
• 1e oproep door huisarts maar ik wil AstraZeneca niet.
Wanneer krijg ik een nieuwe uitnodiging en welk
vaccin krijg ik dan?
• Hoe zit het met het vaccinatiepaspoort?
• Ik heb de eerste vaccinatie gemist. Wat nu?
• 2e vaccinatieafspraak valt in mijn vakantie…
• Kan ik op een reservelijst komen te staan?
Sentiment media
• Impact tweede golf met vlog GGD Ijsselland
• Groen licht voor coronapaspoort
• Waarom experts zwangere vrouwen nu wel
adviseren zich te laten vaccineren
• Wie zet straks jouw prik? ‘In goede handen’
• Eerste mensen met medisch risico uitgenodigd voor
vaccinatie

Trends en knelpunten GGD
• Ongeduld/emotie aan de telefoon bij niet kunnen voorzien in
keuzevrijheid vaccin of exacte moment van uitnodigen
• Aantal calls/mails/vaccinatievragen neemt toe
• Steeds meer doelgroepen gevaccineerd door de GGD
• Tijdslots voor afspraken snel vol. Extra levering o.b.v. vraag in de
regio. Afspraken in Hardenberg blijven nog steeds achter.
• Mensen geboren in 1961/‘62 kunnen online afspraak maken voor
vaccinatie of na brief van RIVM ook telefonisch.
• Reminder gaat naar mensen 65+ die nog niet gevaccineerd zijn.
• De ‘griepprikgroep’ krijgt vanaf 6 mei een uitnodiging via de huisarts
(verzending gefaseerd, binnen 2 tot 3 weken brief thuis) voor een
vaccinatie door de GGD (BioNTech/ Pfizer of Moderna)
• 16-17-jarigen met medisch hoog risico binnenkort 1e prik (Pfizer).

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•
•

Huisarts kan mensen uit 1953-1955 benaderen als hij/zij vaccins
(AstraZeneca) over heeft. Mensen kunnen ook wachten op
afspraak GGD (Pfizer).
Ziekenhuizen: start vaccineren ziekenhuispersoneel met direct
patiëntencontact (Janssen)
Instellingsartsen: vaccineren mensen met hoog medisch risico
loopt; vaccineren intramurale GGZ loopt (Janssen)

Duiding
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De kleur is groen, want het vaccinatieproces loopt goed door. Wat aan vaccins binnenkomt, wordt snel toegediend. De tijdslots
lopen snel vol. De GGD ontvangt steeds meer doelgroepen voor een coronavaccinatie. Ziekenhuispersoneel krijgt snel een prik.

Zorgcontinuïteit: systeem is
erg kwetsbaar
Cijfers Covid VVT IJsselland

Ziekenhuizen
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•

Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle soms op,
soms onder niveau conform landelijke en regionale afspraken/fair
share.
In regio is bezetting op IC hoog. Kliniek voldoende capaciteit
beschikbaar.
28-04 IC: volgens landelijke afspraak opschalen naar 1550 IC
bedden.
28-04 kliniek: ziekenhuizen houden huidige capaciteit
beschikbaar (fase donker oranje).
Planbare niet-urgente zorg wordt afgeschaald indien noodzakelijk.
Groot knelpunt is de personele bezetting, zowel op de IC als in de
kliniek. Personeel loopt op zijn tenen en huidige
patiëntengroep (jong en vaak ernstig ziek) zorgt voor hoge
emotionele belasting. Het systeem is erg kwetsbaar op dit
moment

•
•
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COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
33 bezet
•
15 beschikbaar
•
35 opschalingscapaciteit

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland
• Bezetting kliniek: 53
• Bezetting IC: 35

Landelijk
• Bezetting kliniek: 1817
• Bezetting IC: 825

VVT en gehandicaptenzorg
•
•
•

Lichte daling besmettingen thuiswonende 70+ers (2-5-2021, RIVM).
Geen besmettingen bij VVT-locaties in IJsselland.
In gehandicaptenzorg is bij sommige instellingen hoog ziekteverzuim.
In deze sector is dat extra belastend, omdat het ‘vaste gezicht’ vaak
belangrijk is voor de doelgroep.

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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14-apr
20-apr

Huisartsen
•

Onrust over vaccins, er zijn veel vragen.

26-apr
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IC covid
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Duiding
14-apr
20-apr
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Kliniek covid
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4-mei

• Zorg is in control, maar het systeem blijft zwaar belast. Voornamelijk op
de IC. Als er een andere crisis toeslaat, zullen er te weinig bedden zijn.

Naleving: versoepelingen goed
verlopen
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen worden de coronamaatregelen
goed nageleefd.
• Vanwege de versoepelingen was het in
winkelgebieden drukker dan voorgaande weken.
• Overtredingen zijn er met name door:
‐ Groepsvorming, thuis of elders (bijv. keten).
‐ Meer bezoek thuis dan is toegestaan.
‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in
een auto (zonder mondkapje).

•
•

Sentiment media
•
•

Sentiment inwoners
• De meeste inwoners houden zich aan de
coronaregels maar tegelijkertijd zien we dat een
deel de regels niet (altijd) naleeft.

Vanwege het (slechte) weer is het openen van terrassen
soepel verlopen. De terrassen waren goed gevuld maar
heeft niet tot extreme drukte geleid.
Nu de avondklok niet meer geldt zijn er in de avond
meer jeugdgroepen bijeen.

•

Gigadrukte blijft in Deventer binnenstad uit op eerste
zaterdag met versoepelingen
Passen en meten met drukke markt en volle terrassen
in Deventer
Boa's op omvallen door corona en werkdruk: verzuim tot
30 procent gestegen

Duiding:
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen goed nageleefd, het weer lijkt van invloed op de drukte in de
openbare ruimte. Vanwege de versoepelingen was het in winkelgebieden drukker dan voorgaande weken.
• Nu de avondklok niet meer geldt zijn er in de avond meer jeugdgroepen bijeen.
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Handhaving: drukker maar
beheersbaar
1
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Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door
zowel politie als gemeenten.
• Vanwege de versoepelingen was het dit weekend
drukker in de openbare ruimte. Mede vanwege het
slechte weer was het qua handhaving goed te doen.

• De horeca houdt zich goed aan de richtlijnen. Om 18:00
uur zijn de terrassen leeg.
• Geen avondklok meer.

Sentiment
• Over het algemeen goede opvolging van
aanwijzingen door BOA’s en politie.

Vooruitblik

5
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• Komend weekend: Er wordt beter weer voorspeld,
wat mogelijk mensen beweegt naar de terrassen.
• Feestdagen: Volgende week is het Suikerfeest (12
mei) en Hemelvaartsdag (14 mei).
• Openingsplan: Stap 2 is uitgesteld, daarmee volgen
er geen verdere versoepelingen per 11 mei.

Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 17) zijn een stuk minder
boetes uitgedeeld. Dit heeft te maken met het
beëindigen van de avondklok.
300

200
Boetes
Waarschuwingen

100

0
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17

Duiding:
• Vanwege de versoepelingen was het dit weekend drukker in de openbare ruimte maar door het slechte weer was
het qua handhaving goed te doen.
• De meest uitgegeven boetes deze week hebben betrekking op groepsvorming (met name voor jongeren).
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