woensdag 19 januari 2022
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: blijft stijgen
Aantal besmettingen - afgelopen week
Regio IJsselland

5.301

Landelijke

R: 1.16
)

Duiding:
• Zowel landelijk als regionaal is het aantal besmettingen de afgelopen twee weken flink
gestegen. Afgelopen week iets minder sterke stijging dan de week ervoor.
• In de afgelopen week waren er 1.205 meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar (23%
van hele groep).
• In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 33 nieuwe besmettingen en 65
in de leeftijdsgroep 70-80 jaar.
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Test- en labcapaciteit:
aantal testen stijgt
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Testen
• De afgelopen week zijn er 21.227 testen door GGD IJsselland uitgevoerd. Dit is een stijging vergeleken met de afgelopen weken.

Duiding:
•
•
•
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Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD is gestegen. Het landelijke beeld komt overeen met het beeld in regio Ijsselland.
De testbereidheid verschilt per gemeente. In de gemeente Raalte en Zwartewaterland is er het meest getest de afgelopen week.
Het vindpercentage wisselt per gemeente. Regionaal is het vindpercentage weer iets gestegen en is nu 29,4%.

BCO: Risicogestuurd
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Bron- en contactonderzoek (bco)

Sentiment media testen en bco

•

•

•
•

Het aantal nieuwe besmettingen is erg hoog. Daarom wordt
het bco niet uitgebreid uitgevoerd. Er is door deze hoge
aantallen erg weinig zicht op de verspreiding van het virus.
Bron is vaak niet te achterhalen.
De besmettingen zijn verspreid over alle leeftijden, maar we
zien relatief nog steeds veel besmettingen onder de jeugd.
Veel besmettingen op scholen, veel klassen in quarantaine.

•
•
•
•
•

Kabinet houdt rekening met 80.000 positieve tests per dag door
versoepelingen
Kuipers: 2G-systeem ’gaat absoluut werken’
Kuipers kijkt vooral naar hoe corona een plek moet krijgen in de
maatschappij
KAART | Minder nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland,
maar landelijk nieuw dag-record
Dit is waarom we nu vanuit Isala in Zwolle worden bijgepraat
over de coronasituatie in de ziekenhuizen
Verwerking wijzigingen quarantainebeleid in volle gang

Vragen over testen bij bco publieks- en proflijn
•
•
•
•
•
•

Vragen over
Vragen over
Vragen over
Vragen over
Vragen over
Vragen over

beleidswijzigingen n.a.v. persconferentie 14-01
testuitslagen
herbesmetting en besmetting omikronvariant
testen voor reizen
quarantaine / isolatie
herstelbewijs

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

.

Duiding bco
•
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Zowel regionaal als landelijk zijn er veel besmettingen in alle leeftijdscategorieën. Door de nog steeds hoge aantallen is het bron- en
contactonderzoek alleen risicogestuurd. Ook veel besmettingen onder kinderen, daardoor veel klassen thuis. Quarantaineregels lastig
vol te houden.

Vaccinatie: dichtbij
Aantal vaccinaties

Trends en knelpunten GGD

•

• De afgelopen weken is al een groot deel van de boosterprikken
gezet.
• Burgers kunnen ook weer zonder afspraak een vaccinatie halen
(1e, 2e of booster).
• Om iedereen in de regio de mogelijkheid te bieden zich te kunnen
vaccineren, openen we ‘dichtbij-locaties’ in de gemeenten. Deze
week (wk.3) in Dalfsen, Kampen en Steenwijk. De weken erna ook
in de andere gemeenten.

•

Landelijk: 87,4% (12 jaar en ouder) heeft min. een vaccinatie
gehad en 84,5% is volledig gevaccineerd (1 of 2 prikken)
Regionaal: 85% (12 jaar en ouder) heeft minimaal een
vaccinatie gehad en 84% is volledig gevaccineerd
(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid).

•

GGD IJsselland heeft in totaal 976.714 prikken gezet,
waarvan 245.371 boosterprikken. Afgelopen week (t/m 1601) zijn er 268 eerste prikken gegeven.

Vragen over vaccineren via KCC
•
•
•
•
•
•
•

Vragen over vrije inloop
Vragen over soort en samenstelling vaccin
Administratieve vragen, vaccinatiebewijs, RIVM
Vragen over vaccineren en reizen
Vragen m.b.t. QR code
Vragen over uitnodigingsbrief booster
Veel doorverwijzingen naar de landelijke afsprakenlijn.

Overige doelgroepen (en andere uitvoerende partijen)
•
•

Kinderen (5 – 11 jaar) kunnen een vaccinatie krijgen.
Samenwerking met huisartsen in de regio blijft belangrijk de
aankomende periode.

Sentiment media vaccineren
• Nieuwe priklocaties in alle gemeenten in regio IJsselland
• Dit is waarom je wel kan boosteren zonder afspraak in IJsselland,
maar niet in Twente
• Dit is waarom GGD in regio ‘dichtbij-locaties’ opent: ‘Zijn mensen
die niet lang willen reizen’
• Ministerie denkt nog 780000 ongevaccineerden te kunnen
overtuigen
• Je kind inenten tegen corona? Er geldt géén landelijk advies,
ouders moeten het zelf weten

Duiding
•
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Eerste inzichten tonen een goede opkomst in de regio voor de booster-vaccinatie. Verschuiving van massa naar dichtbij-locaties in de
gemeenten om drempels te verlagen voor burgers. Ook is er aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

Zorgcontinuïteit:
coronabezetting stabiliseert
Ziekenhuizen
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VVT

Bezetting op IC en kliniek daalt; op ROAZ-schaal resp. 33% en
19% daling in een week tijd.
IJsselland: 21% IC-bezetting Covidpatiënten (vorige week 36%).
Landelijke afschaling van fase 2d naar fase 2c: de landelijke ICcapaciteit is in deze fase 1150 bedden (voorheen 1250 bedden).

•
•

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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Huisartsen
Doorverwijzen richting thuiszorg verloopt niet altijd soepel.
Knelpunt blijft de uitval van personeel.

28-dec
4-jan
11-jan

6

Covid-cohortbedden buiten ziekenhuis:
•
7 bezet
•
13 beschikbaar
•
•

7 op IC IJsselland, 18 in ROAZ-gebied, 302 landelijk

50

•

In 13% van de verpleeghuislocaties is sprake van besmettingen.
Het is relatief rustig, er zijn op dit moment ruim voldoende
cohortbedden beschikbaar.
De juiste balans vinden tussen bedden gereserveerd houden voor
covid of vrijmaken voor non-covid (GRZ) zorg is soms een uitdaging.

Cijfers Covid VVT IJsselland

IC covid

5

•
•

0

18-jan

Kliniek covid

Ambulancezorg
•
•

Dienstverlening gewaarborgd.
Er wordt een doorlopende druk op het rooster ervaren.

32 in kliniek IJsselland, 64 in ROAZ-gebied, 883 landelijk

Duiding
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• De daling van de instroom Covidpatiënten op de IC en kliniek vlakt af. Vanwege oplopende besmettingscijfers wordt rond week 4 het omslagpunt
verwacht naar een stijging van de kliniekinstroom.
• De verwachting is dat door de Omikron-variant de druk vooral zal gaan toenemen bij de huisartsen, VVT en thuiszorg.
• Afschaling van fase 2d naar 2c: de ontstane ruimte wordt in eerste instantie benut voor het herstarten van IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.
• Personele bezetting staat in de meeste sectoren onder druk, door een toename van positief geteste medewerkers en een hoog ziekteverzuim. Dit
is gerelateerd aan de Omikron-variant.

Naleving: drang naar
versoepelingen en perspectief
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Door versoepelingen zijn sinds 15 januari winkels,
sportclubs en kappers weer open. Horeca en
culturele locaties blijven gesloten, door toenemende
en hoge aantal besmettingen (omikronvariant).
• Afgelopen weekend stond ook in het teken van de
protestactie horeca. Hierbij moesten enkele
bestuurlijke maatregelen worden ingezet, maar is
verder in de regio rustig verlopen.

• Illegaal feest in Dalfsen
• Ongeregeldheden in uitgaansstraat in Zwolle.
• Coronademonstratie in Kampen en Ommen

Sentiment
• Over het algemeen houden de meeste inwoners
zich aan de coronaregels houden, maar de drang
naar (verdere) versoepelingen en perspectief is
groot.
• We merken frustratie en onmacht over de gevolgen
die de maatregelen hebben voor de personen
achter de ondernemingen.

Sentiment media
• Alle veranderingen in de coronaregels op een rij.
• Honderden mensen vieren illegaal feest bij gemeentehuis
Dalfsen, politie maakt er een eind aan
• Burgemeesters in Overijssel eensgezind over
coronabeleid: "Bied meer perspectief“
• Cultuursector werkt aan rechtszaak tegen regering.
• Vlam slaat in de pan in uitgaansstraat van Zwolle.
• Noodkreet Zwolse horecaondernemer levert dwangsom
op.
• 2G-beleid is momenteel zinloos, 1G heeft volgens
onderzoek meeste impact
• Protestactie Kapsalon Theater op losse schroeven:
Deventer haakt af, Apeldoorn houdt vol

Duiding:
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• Afgelopen weekend stond in het teken van versoepelingen en protestacties.
• Over het algemeen houden de meeste inwoners zich aan de coronaregels houden, maar de drang naar (verdere)
versoepelingen en perspectief is groot.

Handhaving: waarschuwen en
inzetten van maatregelen
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Handhaving algemeen
• Afgelopen weekend stond handhaving in het teken
van de recente versoepelingen (winkels, sportclubs
en kappers weer open) en de protestacties bij
vooral horecagelegenheden in de regio.
• De protestacties gingen gepaard met enkele
excessen, waarop waarschuwingen zijn gegeven en
bestuurlijke maatregelen zijn ingezet. Hierdoor kon
tevens (beperkt) beschikbare capaciteit niet elders
in de regio worden ingezet.
• Ondanks enkele excessen is het in de meeste
gemeenten van onze regio rustig en goed verlopen.

Sentiment
• Over het algemeen wordt gehoor gegeven aan de
aanwijzingen van handhaving. Echter, zodra
handhaving uit beeld is, wordt naleving minder goed
• De maatregelen wringen zich bij enkele sectoren,
wat gepaard gaat met het niet (volledig) houden aan
de maatregelen.

Waarschuwingen en boetes
• Last onder dwangsom, vanwege een illegale openstelling
• Noodbevel bij illegaal feest in Dalfsen.
• Diverse waarschuwingen bij horecaondernemingen voor
overtreden van afgesproken sluitingstijden.

Bijzonderheden
• Protestacties door diverse (horeca)ondernemers.
Ondanks enkele excessen is het in de meeste
gemeenten van onze regio rustig en goed verlopen.
• Coronademonstratie in Kampen.

Vooruitblik
• Tijdens de persconferentie van 14 januari zijn de
coronamaatregelen versoepeld. Op dinsdag 25 januari
besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.
• Mogelijk meer protestacties vanuit horeca, cultuursector
en andere sectoren.
• Het kabinet werkt aan wetsvoorstellen voor uitbreiding
van het coronatoegangsbewijs en 2G.

Duiding:
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• De protestacties gingen gepaard met enkele excessen, waarop waarschuwingen zijn gegeven en bestuurlijke
maatregelen zijn ingezet. Daarnaast is het in de rest van de regio rustig en goed verlopen
• Door inzet van handhaving bij de protestacties kon capaciteit niet elders in de regio worden ingezet.

