woensdag 16 februari 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.

1

Coronavirus: regionaal nog een stijging

2

Test- en labcapaciteit: aantal testen daalt

3

Bco: risicogestuurd

4

Vaccinatie: dichtbij

5

Zorgcontinuïteit: personeelsuitval is voornaamste knelpunt

6

Naleving: drang naar versoepelingen en perspectief
Handhaving: rustig en beheersbaar

woensdag 16 februari 2022

Coronavirus:
regionaal nog een stijging
Aantal besmettingen - afgelopen week
Regio IJsselland

25.050

Landelijke

R: 0.98
)

Duiding:
• Landelijk is er inmiddels sprake van een daling van het aantal besmettingen.
Regionaal is het aantal besmettingen nog gestegen afgelopen week. De
laatste dagen ook regionaal wel een stabilisatie van het aantal besmettingen.
• Het percentage jongeren is de afgelopen week gedaald tov de weken ervoor.
In de groep 0-20 jaar waren nog wel de meeste besmettingen afgelopen week.
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Test- en labcapaciteit:
aantal testen daalt
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Duiding:
•
•
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Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD is iets gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het landelijke beeld komt
overeen met het beeld in regio IJsselland, al is er in de regio nog wel meer getest dan landelijk.
De testbereidheid is over het algemeen in alle gemeenten gelijk (zie kaartje).

BCO: Risicogestuurd
Bron- en contactonderzoek (bco)
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Mensen met een positieve uitslag krijgen een mail met
informatie.
BCO is risicogestuurd, mensen <13jr en >69jr worden
gebeld.
Specifieke aandacht voor zorginstellingen en AZC
BCO wordt ook steekproefsgewijs uitgevoerd.

Sentiment media testen en bco
•
•
•
•
•

3

•

4
5
6

Vragen over testen bij bco publieks- en proflijn
•
•
•
•
•
•
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Vragen over testuitslagen
Testafspraak maken of verzetten
Vragen over testen voor reizen en gevolgen
Vragen over quarantaine / isolatie in het gezin
Vragen over herbesmetting binnen korte tijd
Vragen over herstelbewijs
Vragen over het opvragen van QR-code

•

GGD kan testaanvraag toch aan, commerciële teststraten verbaasd
Toch meer PCR-testen bij GGD, maar ook pleidooi mensen onder de
40 alleen nog zelftest te geven
Heeft testen nog wel zin nu het aantal besmettingen niet meer bij te
houden is?
Kind testen op corona? Deze ouders beginnen er niet meer aan: ‘Mijn
dochter heeft school hard nodig’
Minder draagvlak voor coronamaatregelen, maar meer (zelf)tests na
klachten
Bijna 400.000 positieve testen in één dag door wegwerken
achterstand, aantal nieuwe gevallen vlakt af
GGD betwijfelt nut bron- en contactonderzoek

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

.

Duiding bco
Door de nog steeds hoge aantallen is het bron- en contactonderzoek risicogestuurd en steekproefsgewijs. Mensen die een positieve
uitslag hebben worden nu in de meeste gevallen geïnformeerd per email.
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Vaccinatie: Dichtbij
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Aantal vaccinaties

Trends en knelpunten GGD

Landelijk: 86,3% van alle 18+ is volledig
gevaccineerd. 89,3% van de 18+ heeft minimaal één prik
gehad. 60,6% van alle mensen van 18 jaar en ouder is volledig
gevaccineerd én heeft een boosterprik ontvangen.
(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid).
Regionaal: van de 18+ is 85% volledig gevaccineerd en van de
18+ groep heeft 64% een booster gehad.
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Vragen over vaccineren via KCC
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Vragen over vaccineren en reizen
Vragen over uitnodiging vaccin
Vragen over samenstelling vaccin
Vragen over gele boekje stempelen: waar en hoe
Administratieve handelingen over o.a. vaccinatiebewijs,
RIVM, gegevens controleren, geen SMS

Overige doelgroepen (en andere uitvoerende partijen)
•

•

Kinderen (5 – 11 jaar) kunnen ook op één van de dichtbijlocaties een vaccinatie krijgen.
Vaccinaties op AZC’s en arbeidsmigranten lopen door en de
opkomst is goed.

•
•
•

Inwoners IJsselland kunnen nu in iedere gemeente een
vaccinatie (1e, 2e of booster) zonder afspraak halen op een
vaste of dichtbij-locatie (in Staphorst i.s.m. huisartsenpraktijk).
De opkomst op de dichtbij-locaties is zeer goed. Ook zijn de
reacties van inwoners over het algemeen positief.
De vaccinatieperiode op dichtbij-locaties is verlengd tot ieder
geval eind februari. Waarschijnlijk wordt deze periode nogmaals
verlengd.
Op 3 februari is in Ommen de miljoenste coronavaccinatie GGD
IJsselland gezet.

Sentiment media vaccineren
•
•
•
•
•

RTV Vechtdal: Miljoenste coronavaccinatie gezet in Ommen
NU.nl: Aantal boostervaccinaties neemt af, dus GGD gaat de
wijken in
NOS: RIVM-onderzoek: booster beschermt 68 procent tegen
omikroninfectie
Nu.nl: Bescherming door booster neemt snel af, wat zegt dat
over nieuwe prikrondes?
NU.nl: Niet boosteren van jongeren brengt ook weer vakanties in
gevaar

Duiding
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•

Op wijkniveau wordt gekeken naar achterliggende gebieden. Hier wordt de verdere fijnmazige aanpak op afgestemd.

Zorgcontinuïteit: personeelsuitval is
voornaamste knelpunt
Ziekenhuizen
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VVT

Bezetting op IC is stabiel; in deze ROAZ-regio een stijging van 2
patiënten in een week tijd. Bezetting op de kliniek is op ROAZschaal met 26% gestegen.
IJsselland: 22% IC-bezetting Covidpatiënten (vorige week 10%).
Fase 2c van kracht: de landelijke IC-capaciteit is 1050 bedden.
Dit biedt ruimte om eerder afgeschaalde zorg weer op te pakken.

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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Kliniek covid

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

Huisartsen
•

7 op IC IJsselland, 10 in ROAZ-gebied, 181 landelijk

100

In 35% van de verpleeghuislocaties is sprake van besmettingen.
Uitval van personeel zorgt voor druk op de roosters.
Er is voldoende cohortcapaciteit voor Covidpatiënten beschikbaar.
Druk ligt met name op de GRZ-zorg. Voor deze non-covidzorg is
uitplaatsen vanuit ziekenhuizen naar VVT incidenteel een uitdaging.

Cijfers Covid VVT IJsselland

IC covid
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Stabiel beeld voor zowel reguliere zorg als covid-gerelateerde zorg.
Toename besmettingen geeft geen extra belasting op huisartsenzorg.
Uitval van personeel door besmettingen en quarantaines.

Ambulancezorg
•
•

Er is doorlopende druk op de roosters.
De dienstverlening is gewaarborgd.

62 in kliniek IJsselland, 92 in ROAZ-gebied, 1475 landelijk

Duiding
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• Bezetting op de IC is stabiel. Bezetting in de kliniek is de afgelopen week iets gestegen maar lijkt nu wat af te vlakken. Door een afvlakkende
instroom op de IC en de kliniek wordt er landelijk een licht dalend verloop van het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen verwacht.
• Op dit moment liggen er 7 covidpatiënten op de IC in IJsselland: tijdens de deltavariant-piek waren dit 36 patiënten (begin december 2021).
• Ruimte die ontstaat wordt gebruikt om zoveel mogelijk FMS zorg 3 (kritiek planbare zorg), 4 (semi-acuut) en 5 (niet semi-acuut) te doen.
Voorwaarde is dat er snel weer kan worden omgeschakeld naar Covidzorg. Inhaalzorg wordt nog niet op grote schaal gedaan.
• Personele bezetting staat in de meeste zorgsectoren onder druk, door een hoog aantal positief geteste medewerkers of besmette huisgenoten.

Naleving: drang naar
versoepelingen en perspectief
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• De meeste locaties die publiek toegankelijk zijn, zijn
sinds woensdag 26 januari weer open, onder
voorwaarden.
• Afgelopen week stond in het teken van de
aangekondigde landelijke protestactie ’De nacht
staat op’. Voorafgaand overleg heeft opgeleverd dat
veel horeca afziet van deelname, met het oog op
recente versoepelingen en consequentie strijdigheid
met de regels.
• Over het algemeen was het een relatief rustig
weekend.

• Enkele cafe’s overschrijden de sluitingstijd, vanwege
deelname aan landelijke protestactie.
• Coronademonstraties in Kampen en Deventer

Sentiment
• Over het algemeen houden de meeste inwoners
zich aan de coronaregels, maar de drang naar
(verdere) versoepelingen en perspectief is groot.

Sentiment media
• Verder open in drie stappen: dit zijn de versoepelingen.
• Kabinet wil eind van de maand af van meeste
coronamaatregelen
• Nachthoreca opent tijdens De Nacht staat op, naast
boetes en sluitingen actie rustig verlopen
• Ondanks dwangsom toch open: dansen en 'lekker zuipen'
in discotheek Lucky
• Nachtcafés in Zwolle gehoorzamen en gaan
morgennacht toch niet open.
• Vuurwerk en fakkels bij Adelaarshorst: Eagles-supporters
laten onvrede merken, rust keert terug
• Jongeren over de versoepelingen: 'Ik besef nu dat twee
jaar van mijn leven weg is’

Duiding:
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• Over het algemeen was het een relatief rustig weekend. De meeste inwoners houden zich aan de coronaregels,
maar de drang naar (verdere) versoepelingen en perspectief is groot.
• In Ijsselland is door veel horeca afgezien van deelname aan de landelijke protestactie ’De nacht staat op’.

Handhaving: rustig en
beheersbaar
1
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Handhaving algemeen
• Afgelopen weekend was het over het algemeen
rustig en beheersbaar in IJsselland. Mede door het
afzien van deelname door veel horeca aan de
landelijke protestactie ’De nacht staat op’.
• Enkele bijzonderheden waren de demonstraties in
Deventer en Kampen. Deze gingen gepaard met
inzet van handhaving. Hierdoor kon (beperkt)
beschikbare capaciteit niet elders in de regio
worden ingezet.

Sentiment

5
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• 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
• Er zijn de afgelopen week enkele waarschuwingen
gegeven in relatie tot de coronamaatregelen.

Bijzonderheden
• Provocerende (horeca)klanten richting Boa’s
• Overtreden van afgesproken sluitingstijden, vanwege
deelname protestactie ’De nacht staat op’.
• Coronademonstraties in Kampen en Deventer.

Vooruitblik
• Tijdens de persconferentie van 15 februari zijn de
coronamaatregelen versoepeld en zijn mijlpalen gegeven
voor verdere versoepelingen. Op dinsdag 22 februari
besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.
• Het kabinet geeft aan te koersen op eind februari om af te
stappen van de meeste coronamaatregelen.

Duiding:
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• Afgelopen weekend was het over het algemeen rustig en beheersbaar in IJsselland. Mede door het afzien van
deelname door veel horeca aan de landelijke protestactie ’De nacht staat op’.
• Door inzet van handhaving bij demonstraties kon capaciteit niet elders worden ingezet.

