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Zicht op het virus  
De infectiedruk blijft hoog

• De infectiedruk daalt licht, maar blijft hoog. De wekelijkse incidentie daalt naar 163 
per 100.000 inwoners per week in week 3 (week 2: 194 per 100.000)

• De daling is zichtbaar in vrijwel alle gemeenten, in vrijwel alle leeftijdsgroepen
• Het aantal mensen dat zich laat testen is afgelopen week verder gedaald. Het 

percentage positief getesten is gedaald tot 9,5 % in week 3 (week 2: 9,9 %) 



Zicht op het virus 
Testcapaciteit 

• GGD-testcapaciteit is op dit moment meer dan voldoende: geen wachttijden 

• De aantallen testen in de GGD-teststraten blijven zeer laag 



Kwetsbaren beschermen 
Aantal besmettingen blijft hoog 

• Aantal besmettingen in de V&V sector blijft hoog

• Het aantal bedden bezet met COVID-19 patiënten is de afgelopen weken gestabiliseerd, 
maar niet verder afgenomen 

• De druk op het beschikbare personeel blijft aanwezig 



Zorgcontinuïteit 

• De regionale continuïteit van de (acute) zorg staat onder druk

• Huidige fase is oranje 

• Incidenteel opgeschaald naar fase rood. Indien opgeschaald, is dit voor een korte periode

• Voorbereidingen worden getroffen voor opschaling code zwart 

• De V&V heeft tijdelijke COVID-19 opvanglocaties georganiseerd 

• momenteel 42 bedden bezet.

• Er zijn 81 bedden beschikbaar (inclusief palliatieve zorg) 

• Aantal besmettingen GHZ neemt af en is beperkt.

• GGZ zorgt het aantal besmettingen voor druk in een enkele instelling 



Tot slot 

• Maatregelen zijn landelijk van toepassing volgens scenario ‘zeer ernstig’ 

• Sinds ingaan van de maatregelen op 15 december is een langzame verbetering zichtbaar

• Op basis van modellering RIVM wordt geschat dat van mensen die de afgelopen week (20 
t/m 26 januari) positief zijn getest 1/3 de VK variant heeft 

• Huidige verwachting is dat aandeel van deze variant in de afgenomen positieve testen 
begin februari de 50% zal passeren

• De onzekerheden rondom de verspreiding en de mate van besmettelijk-zijn van de nieuwe 
variant(en) van het virus, laten afschaling van de maatregelen op dit moment niet toe

• Maatregelen om deze varianten te bestrijden zijn overeenkomstig de bestaande 
maatregelen. Echter, gezien de hogere besmettelijkheid van deze varianten zijn alle 
mogelijke maatregelen extra van belang 

• Monitoren V&V/GHZ/GGZ zorginstellingen op zorgcontinuïteit door de GHOR en 
ondersteuning/advisering waar nodig 



Diefstal gegevens corona-data

• Twee medewerkers van het landelijke coronatest afsprakennummer aangehouden op 
verdenking van datadiefstal 

• GGD GHOR Nederland heeft aangifte gedaan en de zaak is door de politie en het OM in 
behandeling genomen

• Onderzoek (landelijk) loopt, daarom nu systeem op slot en analyseren data lastiger 

• GGD’en doen alles wat in het vermogen ligt om ervoor te zorgen dat gegevens van 
mensen die zich laten testen, vaccinneren en betrokken zijn bij bron- en contactonderzoek 
in veilige handen zijn

• Specifiek GGDrU

• Controle aan de poort; VOG en geheimhoudingsverklaring ondertekenen

• Trainingen en gesprekken privacy en geheimhouding 

• Werkzaam op locatie met in achtneming van de geldende maatregelen

• Steekproefsgewijs check op noodzakelijke toegang dossiers  

• Daarnaast extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen

• Tot nu toe relatief weinig vragen van inwoners bij klantcontactcentrum GGDrU  



Laatste ontwikkelingen vaccinaties 

• Verwachte goedkeuring AstraZeneca door EMA a.s. vrijdag

• Minder doses AstraZeneca beschikbaar dan verwacht 

• Afgelopen vrijdag door minister bekend gemaakt 

• Nog niet bekend wat dit betekent voor aanpak in de regio 

• Inmiddels gestart met vaccineren thuiswonende 90+ers, 

85+ vanaf vrijdag  



Laatste ontwikkelingen vaccinaties 

• 300.000 inwoners 60 tot 100 jaar in GGD regio Utrecht

• In de regio vandaag gestart met vaccinatie 90+ers
• Gaat om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een 

vaccinatielocatie (Houten) te gaan 

• Thuiswonende ouderen tussen 85+ers ontvangen vanaf eind deze 
week een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD via het RIVM

• Nieuwe locaties naar verwachting deze week bekend 

• Naar 7 locaties van capaciteit 100.000 vaccinaties

• Geldt voor 60+ers die naar de vaccinatielocaties van GGD’en
kunnen komen

• Geldt ook voor zorgmedewerkers die nog geen vaccinatie hebben 

• Niet-mobiele groep thuiswonende 60-plussers via de huisarts 
(Moderna vaccin)

• Nadere afstemming met huisartsen vindt plaats, ook over gebruik 
GGD-locatie  


