woensdag 2 juni 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 blijft dalen
Aantal besmettingen - afgelopen week

568

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 107
• Nederland: 119

Landelijke

R: 0.85
(13-05))

Trend

Cluster informatie:
Het aantal clusters neemt verder af en zijn minder groot
dan een paar weken geleden. Nog steeds een aantal
clusters in de VVT of in (zorg)instellingen.

Lopende clusters:
•
Deventer ( onderwijs)
•
Hardenberg (bedrijf, VVT)
•
Kampen (onderwijs)
•
Raalte (bedrijf)
•
Steenwijkerland (bedrijf, VVT)

•
•
•
•

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

Duiding:
•
•
•
•
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Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen.
De meeste besmettingen waren afgelopen week in Staphorst (relatief)
In veel gemeenten is het aantal besmettingen (flink) gedaald, in sommige gemeenten is het aantal ongeveer gelijk gebleven.
In de afgelopen week waren er 111 meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar, vorige week (174).

Test- en labcapaciteit:
minder mensen laten zich testen
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

2

Landelijk getest afgelopen week: 212.292
Regionaal getest afgelopen week: 8.410
Gemiddeld per dag: 1.201 testen
- Piek: 26 mei 1.506 testen

•
•
•
•

3

Testcijfers IJsselland

1

-

Aantal testafspraken schommelt rond de 1000 per dag
Testafspraak binnen 6 uur, uitslag binnen 12 tot 24 uur
Toename te testen kinderen in relatie tot schoolgang
Weer meer klassen of groepen in de testlocaties

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners

4
5
6
Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen in een GGD teststraat, is de afgelopen week verder
gedaald en is net als de weken ervoor ongeveer gelijk aan het landelijke aantal geteste inwoners.
• In Staphorst en Zwartewaterland zijn de minste inwoners getest (relatief)
• Het regionale percentage positieven (7,4%) is flink gedaald tov vorige week, net zoals het landelijke vindpercentage (9%).
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BCO: meer tijd voor monitoring
Bron- en contactonderzoek (bco)

Sentiment media testen en bco
•
•

2

Door het dalende aantal besmettingen meer tijd om te
monitoren, ook op scholen. Besmettingen vinden nog
steeds vooral plaats binnen huiselijke kring. Bij grote
gezinnen, is soms het hele gezin positief.

3

Actueel testen en bco

1

•
•

4
5

• Toename vragen van ouders en scholen over
quarantaine
• Redelijk druk met vragen over kinderen en hun
testuitslagen
• Bco: weer volledig nabellen van alle nauwe contacten
in en rond scholen/klassen/groepen

6

Einde aan de testplicht voor reizen naar Duitsland
Minder coronatesten in de regio maar de GGD’en
bouwen (nog) niet af
Is dit de virusvariant die de uitweg uit de
coronamaatregelen verspert?
Quarantaineplicht voor reizigers

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Ik wil op vakantie naar….. Kan ik me bij jullie laten
testen?
• Ik heb een zelftest gedaan en de uitslag was positief.
Wat moet ik nu doen?
• Andere vragen over zelftesten
• Vragen van scholen en ouders over schoolkampen
• Ik wil een uitdraai van mijn positieve test ontvangen…
• Is de uitslag van mijn kind al bekend?

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

Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio blijft dalen, daarom tijd om uitgebreider bron- en contactonderzoek te doen. Steeds
minder besmettingen door de stijgende vaccinatiegraad. Clusters worden goed gemonitord en het aantal neemt ook
steeds verder af.
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Vaccinatie: sneller en sneller
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat op de website van Rijksoverheid.

1
2

3
4
5
6

Aantal vaccinaties
Landelijk: 9.490.528 vaccinaties gezet
(6.731.214 gezet door GGD'en 1.221.959 gezet in instellingen
(inclusief ziekenhuizen) en 1.537.355 gezet in
huisartsenpraktijken (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)
GGD IJsselland: 237.920 vaccinaties gezet

Vragen van publiek en professionals
• Waarom geen stempel in gele vaccinatieboekje?
• Kan de 2e prik eerder i.v.m. mijn vakantie?
• Wanneer komt het vaccinatiepaspoort?
• Kan ik met mijn vaccinatiebewijs reizen zonder test?
• Kan ik alsnog toestemming geven voor het delen van
mijn gegevens met het RIVM (vinkje)?
• Ik wil een ander vaccin of alsnog een afspraak
Sentiment media
• AstraZeneca weigeraars oproep voor ander vaccin
• Geboren in 1981? Maak online je afspraak
• Raalte en Wijhe krijgen pop-up vaccinatielocatie
• Hier in Zwolle worden per dag 1700 prikken gezet
• Ondanks extra check weer verkeerde prik gezet
• Kampen schrikt wakker van knallen bij GGD-tent
• Coronaprik wel niet in boekje chaos bij GGD

Trends en knelpunten GGD
• Heel veel vragen over vaccinatie in relatie tot vakantieplannen
• Veel vragen over gele vaccinatieboekje, GGD’en volgen niet 1 lijn
• 28/5 gestart met Janssen voor losse geboortejaren, landelijk
bepaald door RIVM
• Online afsprakentool bijna dagelijks opengezet voor latere
geboortejaren. Inmiddels 1981. Van oud naar jong!
• Online afsprakentool druk bezocht. Door ‘winkelmandjeseffect’
afspraken dichtbij soms even niet zichtbaar (opnieuw proberen of
afspraak telefonisch maken via landelijke afsprakenlijn)
• Zorgmedewerkers voor 2e vaccinatie AstraZeneca loopt nog,
afspraken na 21 juni worden vanuit door landelijk callcentre
vervroegd (sms + telefoontje)
• Pop up-vaccinatielocatie start op 3 juni in Raalte. Afspraken lopen
snel vol (inzet beperkte hoeveelheid Moderna). Later in Wijhe.
• Regio naar 45.000-62.000 vaccinaties per week mits voldoende
vaccins beschikbaar komen
• Levering Janssen blijft achter. Minister noemt half juli als streven dat
iedereen 1e vaccinatie kan hebben gehad, begin september ook 2e.
• 60-64 jaar kan vanaf 5 juni alsnog een afspraak maken bij de GGD

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•

Huisarts binnenkort 2e ronde 60-64 jaar
Wachten op beeld vaccinatiegraad andere uitvoerende partijen

Duiding
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De kleur is groen, het vaccinatieproces loopt voorspoedig. Steeds meer geboortejaren kunnen een afspraak maken. Het halen van
de piek van 2 miljoen per week (landelijk) is bij lagere leveringen door Janssen mogelijk niet reëel. Half juli iedereen 1 prik.

Zorgcontinuïteit: daling zet
door
Cijfers Covid VVT IJsselland

Ziekenhuizen

1
2

•
•

Druk op de IC is onverminderd, maar op de kliniek is er ruimte.
Verwachting voor komende week is, dat de daling in een
vergelijkbaar tempo doorzet.
IC-capaciteit per 25-5 landelijk van 1550 naar 1350 bedden.
Capaciteit kan variëren vanwege hoog ziekteverzuim.
Besluit 01-6: teruggegaan van fase oranje naar geel. Dit zijn 74
bedden bij de kliniek.

•
•

3
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

4

60

10-mei
18-mei

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
16 bezet
•
18 beschikbaar
Dit is een daling van de bezetting ten opzichte van vorige week.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland
• Bezetting kliniek: 18
• Bezetting IC: 21

Landelijk
• Bezetting kliniek: 850
• Bezetting IC: 477

VVT en gehandicaptenzorg
•

Rustig beeld.

25-mei

10

5

100

1-jun

IC covid
10-mei

18-mei

50

6

•

HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle

25-mei

0
Kliniek covid
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Huisartsen

1-jun

Duiding
• Daling covid-bezetting brengt verlichting op de druk op de
ziekenhuizen. De situatie is echter nog verre van normaal.
• Er wordt nagedacht over een beleidskader om de uitgestelde zorg in te
halen.

Naleving: druk in de openbare
ruimte
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Vanwege het mooie weer was het druk in de
openbare ruimte. De terrassen zaten vol en
winkelgebieden waren druk waardoor niet overal de
1.5 meter afstand kon worden gewaarborgd.
• Overtredingen zijn er met name door:
‐ Groepsvorming; in de openbare ruimte, thuis
(meestal gerelateerd aan feestjes) of elders (bijv.
in keten).
‐ Meer bezoek thuis dan is toegestaan.
‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in
een auto (zonder mondkapje).

•

De Verlaagde Wellekade in Deventer leverde het hele
weekend problemen op, veel jongeren die de
coronaregels negeerden.

Sentiment media
•
•
•

Boa’s in Zwolle deelden ‘maar’ 232 boetes uit: ‘Moest
wennen aan softe beleid’. (31/5)
Politie Deventer moet weer ingrijpen bij grote drukte op
de Wellekade langs IJssel. (29/5)
Weer overlast op Wellekade in Deventer door feestende
jongeren, politie grijpt niet meer in. (30/5)

Sentiment inwoners
• Met het mooie weer trekken veel inwoners naar de
winkelgebieden en terrassen. De meeste mensen
proberen zich hierbij aan de regels te houden. Toch
is er een deel dat consequent de regels overtreedt.

Duiding:
• Vanwege het mooie weer was het druk in de openbare ruimte en waren er (illegale) feesten. De terrassen zaten vol
en winkelgebieden waren druk waardoor niet overal de 1.5 meter afstand kon worden gewaarborgd.
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Handhaving: niet toereikend
met reguliere bezetting
1
2

3

Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• We merken op dat het ondoenlijk is om strak te
handhaven op de maatregelen in de openbare
ruimte. De (aanstaande) versoepelingen en het
mooie weer zorgden afgelopen weekend voor grote
samenkomsten en feesten, waar de reguliere
handhaving niet op geëquipeerd is.

• Om verdere overlast te voorkomen, is met ingang van
maandag 31 mei, de verlaagde Wellekade van ’s avonds
20.00 uur tot ‘s morgens 6 uur voorlopig verboden voor
publiek.

Sentiment

4
5
6

• Het handhaven van de regels bij drukte wordt
steeds lastiger. Fors ingrijpen, eigenlijk de enige
manier waarop gehandhaafd kan worden met
dergelijke grote groepen personen, is ook niet
passend bij het sentiment en gedrag van onze
inwoners

Waarschuwingen en boetes
• De meest voorkomende corona gerelateerde overtreding
is groepsvorming in de openbare ruimte, thuis (meestal
gerelateerd aan feestjes) of elders (bijv. in keten).
Hiervoor worden met name jongeren voor bekeurd.
100

Boetes
Waarschuwingen

Vooruitblik
• Stap 3 openingsplan: Per zaterdag 5 juni zijn de
meeste locaties in het land open onder
voorwaarden.

0
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Duiding:
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• Door versoepelingen en mooi weer staat handhaving onder druk. Met de reguliere bezetting is de handhaving niet
toereikend of passend om strak te handhaven op de maatregelen bij grote samenkomsten en feesten.

