
Laatste stand van zaken
coronabestrijding

Webinar 10 november 2021



Programma webinar 10 november

• Terugblik

• Testen

• Besmettingen

• Vaccinaties

• Bron- en contactonderzoek

• Zorgcontinuïteit

• Stand van zaken Coronabedrijf



Terugblik

• 25 september: Nederland verder open met corona toegangsbewijzen
• Besmettingen lopen op

• Ziekenhuisopnames lopen op

• 2 november: maatregelen worden weer aangescherpt
• Meer thuiswerken

• Op meer locaties coronatoegangsbewijzen

• Mondkapjesplicht

• Houd afstand



Uitgevoerde testen regio Utrecht
per week

Week 44: 38219



Vaccinatiestatus bij testen (landelijk)



Besmettingen regio Utrecht

Openen in Power BI
Surveillance
Gegevens per 8-11-21 12:34
Gefilterd op Jaar (is 2021), Week (is niet 45 of 46), Confidence (is Confirmed)

Week 44: 5599

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=8f74ccda-bd3d-4dfe-90f4-f8aa04637eff&reportObjectId=9ce0e5c5-6dd6-4caa-b16e-b06bc7d763d1&ctid=9bcaa16e-01f5-46c3-aa95-367e1d60c010&reportPage=ReportSection367f959f5cd6be930005&pbi_source=copyvisualimage


Besmettingen regio Utrecht
Leeftijdsverdeling COVID-19-registraties



Landelijke inschaling per september

Gemiddeld aantal IC opnames per dag: 25

Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag:  159

Het risiconiveau in Nederland is: Ernstig
Dit risiconiveau geldt sinds 2 november



Vaccinatiegraad per leeftijd

Peildatum: 5 november



Aantal gevaccineerden mensen per GGD-regio
tot en met 7 november



Vaccinaties regio Utrecht



Vaccinatiegraad regio Utrecht

Opkomst eerste prik
12 jaar en ouder



Vaccinatiestrategie

Waarom niet vaccineren?

• Twijfel over werking vaccin

• (langere termijn) bijwerkingen vaccin

• Mate van vertrouwen in de overheid (en wetenschap)

• Beperkende maatregelen vanuit de overheid

• Eigen gezondheid tov de kans om ziek te worden door Covid

• Maatschappelijke & sociale druk

• Beeldvorming en informatie over de ziekte



Vaccinatiestrategie

• Van grootschalig naar fijnmazig

• Vaccineren zonder afspraak

• Dichtbij locaties en doelgroepgericht

• Mobiele units

• Vaccineren in ziekenhuizen

• Op doorstroomlocaties: Hoog Catharijne



Vaccinatiestrategie

• Derdelands vaccinatiebewijzen

• Immuungecompromitteerden

• Informatiepunten

• Voorbereidingen op boosterprik/derde prik

• In december starten met mobiele 80 plussers

en bewoners van zorginstellingen



Vaccinatiestrategie

Waarom booster?

• Toenemende leeftijd = minder afweerreactie

• Antistoffen neemt langzaam af na 6 maanden

– LET OP: afweer is niet alleen afhankelijk van antistoffen! 

• Daarom voor ouderen indicatie voor booster

• Booster minimaal 6 maanden na laatste vaccinatie



Vaccinatiestrategie

Vaccinatiegraad:

• Elke twee weken een update

• Lage vaccinatiegraad bij migratieachtergrond, Biblebelt

Doelgroepgericht:

• Team preventie en communicatie

• Inzet mobiele unit of buurthuis als tijdelijke locatie

• Campagne jongeren: waar haal jij je informatie vandaan?

#



Zorgcontinuïteit in de regio

• 19 bezet op IC van totale capaciteit 19 bedden

• 90 bezet in kliniek van totale capaciteit 94 bedden

Dd. 10-11-2021

• Inhaalzorg

• Ziekenhuizen verwachten niet alle (bekende) inhaalzorg dit jaar te kunnen leveren, druk neemt toe, maar zorgzwaarte van 
de uitgestelde zorg is ook hoger.

• Daarnaast is doorstroom in de keten (nazorg capaciteit) essentieel

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

• Opschalen van capaciteit noodzakelijk! Deze week landelijke spreiding ingezet en opschaling van capaciteit in regio 
Utrecht met 12 bedden, verdere opschaling noodzakelijk. 



Zorgcontinuïteit landelijk

Duiding landelijke cijfers
Aantal opnames van COVID-19 patiënten is verder gestegen (t.o.v. vorige week). Verdere stijging verwacht. 
Ziekenhuizen zwaar onder druk. 



GHOR: Continuïteit van zorg

Toegankelijkheid van zorg

• Momenteel kan inhaalzorg niet meer geleverd worden

• Als ziekenhuis capaciteit benut is, stagneert instroom in het ziekenhuis

• Als capaciteit in de VVT benut is, stagneert te uitstroom

• Geldt zowel voor COVID als Non-COVID. Zorg kan geen onuitputtelijke stroom van patiënten aan

• Alles heeft met elkaar te maken en bij meer besmettingen en hogere ziekte last volgt neerwaartse spiraal in 
beschikbaarheid van de zorg

Bron: NZa



Kans op ziekenhuisopname en IC opname

• Ongevaccineerden hebben een 17 keer zo hoge kans om bij een 
coronabesmetting in het ziekenhuis te worden opgenomen 

• Ongevaccineerden hebben een 33 keer zo hoge kans om bij een 
coronabesmetting op de IC terecht te komen



Effectiviteit vaccinatie tegen ziekenhuisopname 
of IC opname

• Bij volledige vaccinatie: 94% effectief tegen ziekenhuisopname

• Bij volledige vaccinatie: 97% effectief tegen IC opname

• NB: effectiviteit neemt af met de leeftijd → 70 jaar en ouder 89%

• Maar ongevaccineerde 70+ heeft nog steeds 9 maal zo hoge kans op opname in 
ziekenhuis dan gevaccineerde



Bron en contactonderzoek & uitbraakmanagement

• Blijft belangrijk om kwetsbaren te beschermen

• Door toename testen, ook toename BCO

• BCO op maat

• Trend: daling bereidheid meewerken BCO

• Besmettingen vooral in gezinssituaties, werk, lagere scholen en horeca



Stand van zaken Coronabedrijf
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In september gestart met afschalen, echter ...



Stand van zaken Coronabedrijf

Vanaf oktober:

- besmettingen nemen toe

- meer telefoontjes voor klantcontactcenter

- meer testafspraken

- meer werk voor bron & contactonderzoek

- en ook meer vaccinatieafspraken dan verwacht

Meer werk dan verwacht, 
dus opschalen!



Stand van zaken Coronabedrijf

• Voldoende aanwas voor openstaande functies

• Soms langere wachttijden, maar iedereen wordt geholpen

• Vrije inloop blijft

• Grotere vaccinatielocaties worden weer ingericht

• Staan klaar voor de boosterprik!


