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Webinar 15 september 2021



Programma webinar 15 september

• Korte terugblik op ontwikkelingen zomer

• Zicht op virus

• Zorgcontinuïteit in de regio

• Vaccinatiestrategie

• Toekomstperspectief



Terugblik ontwikkelingen zomer

• Studentenweken

• Kleinschalige evenementen

• Mondspoelkit

• Vaccinaties Afghaanse vluchtelingen

• Derdelandsvaccinatiebewijzen



Zicht op virus



Zicht op virus



Zicht op virus

• Risiconiveau ‘ernstig’

• Het percentage positief geteste personen is 
gedaald:

o 8,1% in week 36

o 10,5% in week 35

o landelijk: 9%

• Het aantal nieuwe besmettingen zit op niveau ‘zorgelijk’ 
• Week 36: 91 per 100.000
• Week 35: 97 per 100.000

• Het aantal ziekenhuisopnames staat op niveau ‘ernstig’
• Week 35: 30
• Week 35: 22 per 1.000.000 



Zicht op virus
Bron en contactonderzoek & uitbraakmanagement

• BCO verder geïnnoveerd -> fase 1 voortzetten

• Scherp zicht op bronnen en uitbraken

• Blijft belangrijk om kwetsbaren te beschermen

• Trend: daling bereidheid meewerken BCO



Zorgcontinuïteit in de regio

- 18 bezet op IC van totale capaciteit 18 bedden
- 29 bezet in kliniek van totale capaciteit 32 bedden



Zorg continuïteit in de regio

leeftijdsverdeling ziekenhuisopnames

Sentiment
• Vooral ongevaccineerden
• Spijt optanten, maar ook virus ontkenners
• Laatste groep is ‘lastig’ voor de zorgverleners



Zorgcontinuïteit in de regio
ontwikkelingen

Regionaal

Covid-19 in ziekenhuizen

• COVID-19: it’s here to stay! Stabiele covid-19 bezetting in kliniek en op IC’s (geen daling komende tijd verwacht!)

• Ziekenhuizen zetten in op langdurige zorgverlening met permanente COVID-19 capaciteit: steady state!

Inhaalzorg

• Naast acute zorg ook geplande zorg. Deze is afgelopen anderhalf jaar ingeperkt om capaciteit vrij te maken voor 
COVID-19 patiënten.

• De zorg die is afgezegd moet nu ingehaald worden. Dit kan niet 1 op 1 want ook nieuwe patiënten en zorg-
zwaarte neemt toe door uitstel van zorg.

• Druk op IC bedden: 1 COVID IC bed extra inzetten, betekent 6-7 grote OK’s afschalen

COVID-19 opvang locaties: waakvlam t.n.o. 10 permanent beschikbare bedden

• Minister vraagt DPG’en om waakvlam capaciteit tot 10 november 2021 in stand te houden en tot 1 juli 2022 
monitoring van zorgcontinuïteit te blijven doen.

Druk op de zorg:

• Zorgen over langdurige inzet personeel en aanhoudende druk: rek is er echt uit!

• Geboortegolf: in september 15% meer bevallingen verwacht dan normaal.



Vaccinatiestrategie

Grootschalig vaccineren wordt afgerond
• Afschaling

Nog steeds toegankelijk
• Vaccineren op 27 verschillende 

locaties

• Vrij inlopen zonder afspraak, op 
onze vaccinatielocaties in 
Nieuwegein, Woerden, Zeist en 
Veenendaal en de locaties die 
maar één dag per week geopend zijn.



Vaccinatiestrategie



Stand per 9 september



Vaccinatiestrategie
vaccinatiegraad per gemeente



Vaccinatiestrategie
cumulatieve opkomst tenminste één Covid-19 vaccinatie naar geboortejaar en week (landelijk)



Vaccinatiestrategie

Vaccinatiegraad:

• Elke twee weken een update

• Blijft achter: Migratieachtergrond, Biblebelt

• Vaccinatiegraad onder kwetsbaren verhogen

Doelgroepgericht:

• Team preventie en communicatie

• Inzet mobiele unit of buurthuis als tijdelijke locatie

• Campagne jongeren

• Sociale media

• Onderzoek onder jongeren 'Hoe ga jij met COVID-19 om?’



Vaccinatiestrategie

Extra begeleiding voor inwoners met 
vaccinatie angst:

• Begeleiding van arts van begin tot 
eind

• Begeleider mag mee naar binnen



Vaccinatiestrategie
aantal gezette vaccinaties per dag door GGDrU, gestapeld per type vaccin



Toekomstperspectief

Vijf scenario’s

1. Terug naar normaal
2. Griep plus, jaarlijks terug; voornamelijk winter
3. Externe dreiging vanwege import uit buitenland
4. Continue strijd zoals in de afgelopen tijd
5. Worst case: het vaccin werkt niet en het virus blijft rondgaan

• Voorbereid zijn op alle vijf de scenario's.

• Verwachting:

• Scenario 2 en 3 meest voor de hand liggend

• Het gaat vooral over gedrag en regelgeving



Toekomstperspectief

Verdere afschaling: testen en vaccinaties

• Rekening houden met een mogelijke derde prik

Loslaten maatregelen

• Loslaten anderhalve meter

• Quarantaine voor klassen

• Verplichting tot placeren

• Vervallen mondkapjesplicht (m.u.v. OV)

• Voorwaarden voor opening locaties
(m.u.v. toegangsbewijzen)

Toegangsbewijzen – vaccinatie en testbewijzen



Toekomstperspectief

Waar gaat de GGD verder op inzetten?

• Preventie

• Project Versterken mentale gezondheid jongeren

• Versterk je gezondheid

• Gezonde School: door ondersteuning bij opzetten schoolgezondheidsbeleid 
thema Welbevinden


