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AVONDKLOK VERLENGD
VANWEGE MOGELIJKE
NIEUWE GOLF VAN
BESMETTINGEN
De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig,
omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in
Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige
maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de
persconferentie van dinsdag 2 februari.

Het doel van de lockdown is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen
elkaar fysiek ontmoeten. Want hoe minder ontmoetingen, hoe minder
besmettingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen ook de
komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.
Lees welke maatregelen gelden in een kort overzicht. [1]
Avondklok
Tijdens de avondklok is het verplicht om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30
uur ’s ochtends binnen te blijven. Het is verboden om tijdens de avondklok
zonder geldige reden op straat te zijn. Als het toch noodzakelijk is om naar
buiten te gaan, moet je een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’

[2]

meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook
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een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet
nodig. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok [3].
Meer dan 95% van de Nederlanders houdt zich aan de avondklok. De
invoering van de avondklok en het beperken van het bezoek naar maximaal
één persoon per dag hebben er samen voor gezorgd dat het virus zich minder
snel verspreidt. Uit onderzoek blijkt dat het reproductiegetal (R-getal) met
ongeveer 10% is afgenomen.
Proces
Op dinsdag 23 februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige
lockdown en de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan
3 maart beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe
geven.
Steunpakket sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl
Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen die we daartegen
nemen grote impact hebben op het sociaal en mentaal welbevinden van
mensen, en op hun leefstijl. Het kabinet werkt momenteel een breed pakket
aan maatregelen uit om schade bij risicogroepen te beperken. Daarbij wordt in
grote lijnen gedacht aan:
Lokale en landelijke activiteiten om het welzijn van jongeren te
verbeteren.
Initiatieven om volwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen.
Een extra impuls om Nederlanders te helpen een gezonde leefstijl te
ontwikkelen.
Met dit steunpakket wil het kabinet zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande
initiatieven van gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en
cultureel ondernemers. Het kabinet komt op korte termijn met een verdere
uitwerking van het pakket.
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GEMEENTEN BEREIDEN ZICH
VOOR OP WORST-CASE
SCENARIO IN DE ZORG
Wat is er nodig als er een situatie ontstaat waarin de zorgvraag vele malen
hoger is dan het beschikbare zorgaanbod? Met een aantal concrete vragen aan
de 22 VNOG gemeenten moet onze regio uiterlijk 1 maart 2021 alle
voorbereidingen hebben getroffen om het worst-case scenario in de zorg te
voorkomen.

Ondanks de dalende cijfers van de coronabesmettingen, heeft het Kabinet
een verlenging van de beperkende coronamaatregelen aangekondigd. Dit
heeft te maken met de derde golf die wordt verwacht als gevolg van de Britse
virusvariant. Ook onze veiligheidsregio bereidt zich voor op een derde piek in
maart. Inmiddels is voorzien in een maximale opschaling van de zorghotels
naar circa 112 bedden (conform het regionaal opschalingsplan tijdelijke
zorgcapaciteit).
Worst-case scenario
In het worst-case scenario is de verwachting dat door de forse toename van
het aantal coronapatiënten, door invloed van de Britse-variant, de zorgvraag in
de gehele keten de beschikbare zorgcapaciteit ver overtreft.
Samen met de 3 ROAZ-en en de zorgpartners in onze regio wordt gewerkt
aan de uitwerking van dit 'worst-case scenario'. Per sector worden plannen
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gemaakt en wordt afgestemd wat er voor de uitvoering geregeld moet worden.
De resultaten worden vertaald naar de lokale zorgketens per werkgebied van
de ziekenhuizen.
In het ROT, RBT en het AB VNOG is collectief besloten om ondersteuning van
de gemeente bij een worst case scenario nader uit werken en voor te
bereiden. Daarom zijn een aantal concrete vragen aan de gemeenten gesteld.
Deze zijn gericht op het verkennen en voorbereiden voor de mogelijkheden
voor ondersteuning van de primaire levensbehoeften.
De concrete vraag aan de gemeenten is:
1. Zorg voor een 24/7 contactpersoon/ telefoonnummer voor de zorg, als
vangnet bij uitval coördinerende taken van de wijkverpleging.
a. De gemeente sluit op deze wijze aan bij de planvorming van de lokale keten
overleggen op de schaal van het ziekenhuis adherentiegebied.
b. Zodanig dat op het moment dat de wijkverpleging / thuiszorg zich moet
concentreren op medische handelingen, het WMO netwerk kan ondersteunen
t.a.v. de overige zorgvragen.
c. De zorgprofessional (wijkverpleegkundige, huisarts of ziekenhuis) neemt in
voorkomende gevallen contact op en vraagt de gemeente om de organisatie
en uitvoering van ADL en HDL over te nemen.
2. Zorg voor ondersteuning op het proces primaire levensbehoefte en het
proces huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, denk daarbij aan:
a. Uitvoering WMO met sociale wijkteams en lokale partners.
b. Verstrekken van maaltijden, eten en drinken, inclusief tijdig juiste
medicijnen innemen.
c. Hulp bij het in en uit bed komen en/of het aan- en uitkleden.
d. Hulp bij lichamelijke hygiëne en toiletgang.
e. Verzorgende werkzaamheden en boodschappen halen.
f. Schoonmaak van het huis en verzorgen van de was.
In een online sessie met de betrokkenen van de gemeenten is deze, niet
vrijblijvende, uitvraag nader toegelicht. Van een aantal gemeenten hebben we
inmiddels vernomen dat zij hier voortvarend mee aan de slag zijn. Uit een
eerste inventarisatie bij bestaande relaties (aanbieders en
samenwerkingspartners) bleek dat een aantal van hen ook al pro-actief bezig
is met voorbereiding op dit scenario.
Uitvaartzorg
Met betrekking tot uitvaarzorg werd ook een uitvraag gedaan. Hiervoor wordt
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een memo opgesteld met een samenvatting van de uitvaartzorgsituatie in de
VNOG. Deze wordt met de gemeenten gedeeld, zodat deze ingebracht kan
worden in de GBT’s.
Communicatie
Naast dat gemeenten en zorgpartners zich voorbereiden op het worst-case
scenario in de zorg, kan het bewustzijn hiervan ook bij inwoners vergroot
worden. Dit kan doordat gemeenten hieraan communicatief extra aandacht
besteden; wat kunnen inwoners zelf doen. Onderstaand enkele
boodschappen ter inspiratie. Deze zijn uiteraard aanvullend op de geldende
coronamaatregelen.
Zorg goed voor jezelf
Door een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende
bacteriën en virussen te bestrijden. Je ondersteunt je weerstand door gezond
te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen. Leef zo gezond mogelijk,
dan werkt je afweersysteem het beste. Dus zorg goed voor jezelf!
Kijk naar elkaar om
In deze coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Heb je tijd en ben je zelf
fit, kijk dan hoe je iemand in je omgeving kan helpen. Doe bijvoorbeeld
boodschappen voor iemand die zelf de deur niet uit kan, of kook een extra
maaltijd. Kijk eens door het raam of doe een briefje in de bus bij anderen om
je hulp aan te bieden. Vraag wat iemand nodig heeft. Met een kaartje of
telefoontje zijn veel mensen ook blij. Dus ken jij iemand die hulp kan
gebruiken? Help dan.
Maak een plan
Het is goed om nu al na te denken over wat kan gebeuren als je ziek wordt.
Wie kan jou helpen als het nodig is. Wie zijn je contactpersonen en wie mogen
over jou beslissen als je dat zelf niet meer kan? Maak hierover afspraken. Wil
je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis of verpleeghuis? Kies je ervoor om thuis
te blijven? Dit is niet makkelijk om hierover na te denken en te bespreken.
Maar nu kun je er zelf over beslissen en hoef je dat niet aan anderen over te
laten. Praat met je naasten en met je huisarts over de de zorg die je wel of
niet wilt krijgen.
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LOKET CORONA-VRAGEN
VOOR GEMEENTEN
Op dit moment ondersteund en faciliteert het gemeenteloket corona-vragen de
22 VNOG gemeenten in de vorm van een wekelijks “vragenuur voor ACB’ers".
Hieraan wordt door het merendeel van de gemeenten deelgenomen. Het is
bedoeld om collegiaal met elkaar te sparren; casussen, knelpunten en vragen
worden besproken.

Ook in de app-groep voor en met ACB’ers worden dagelijks vragen
beantwoord en voorbeelden gedeeld. Hiermee is de rol van het gemeenteloket
actief in het monitoren van vragen en onduidelijkheden, onderlinge
afstemming en leren van elkaar. Bijkomend voordeel is dat er een beeld is van
hoe gemeenten in onze regio omgaan met soort vragen of casussen.
Sinds begin maart 2020 is het gemeenteloket ingericht. Bij dit loket kunnen
gemeenten terecht met al hun vragen over corona. Het loket heeft sinds de
start gemeenten ondersteund bij vragen over corona. Dit betroffen vooral veel
vragen over de uitvoering van de noodverordeningen. De vragen die de
gemeenten stelden hadden vaak een redelijk spoedeisend karakter en werden
daarom snel afgehandeld. Het betrof vaak maatwerkvragen waar goed
antwoord op kon worden gegeven.
Met de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 (TWM) op 1
december 2020 zijn de bevoegdheden belegd bij de burgemeesters. De rol
van de voorzitter van de Veiligheidsregio is hiermee veranderd. Dit betekende
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automatisch dat beantwoording van vragen over de TWM niet meer onder de
verantwoording van de voorzitter Veiligheidsregio vielen maar van de VNOG
overgingen naar de VNG.
Overzicht vragen en antwoorden coronavirus | VNG
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[4]

BESMETTINGEN IN DE REGIO
Regionaal zien we de besmettingen nog steeds dalen, ongeveer gemiddeld 120
per dag (was gemiddeld 150 per dag). Landelijk zien we het aantal besmettingen
helaas dagelijks weer een klein beetje stijgen. Het blijft de komende tijd
spannend met de verschillende mutaties van het virus.

Het aantal besmettingen is licht gedaald ten opzichte van een week
eerder (-7%);
Het aantal afgenomen tests is eveneens licht gedaald (-8%), deels
veroorzaakt door het winterweer;
Er lijkt een stabilisatie op te treden na de behoorlijke daling van de
afgelopen weken;
Het percentage positieve tests is nog slechts licht gedaald en was
afgelopen week 10,1%;
In de care sector neemt het aantal besmette cliënten nog steeds af;
Het RIVM schat dat de Britse variant vanaf deze week de overhand krijgt in
Nederland. Door de verspreiding hiervan kan het aantal besmettingen weer
snel oplopen. Daarom blijft het - ondanks de dalende besmettingscijfersbelangrijk dat de maatregelen goed worden nageleefd;
Op de website van de GGD NOG is de volledige situatieschets te bekijken. [5]
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HEROPENING SCHOLEN;
SCHOLENTEAM GGD NOG
Vanaf 8 februari mogen de scholen weer opengaan. GGD NOG heeft een
scholenteam. Dat team gaat scholen preventief adviseren en bijstaan bij
besmettingen.

Het bron- en contactonderzoek bij leerlingen en leerkrachten wordt ook
uitgevoerd door de mensen uit dat team.
Op de website van de GGD NOG is meer te lezen.
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NIEUWE
VACCINATIELOCATIES; EEN
UPDATE
In de loop van februari en begin maart komen nieuwe vaccinatielocaties in
Harderwijk (vanaf 11 februari), Lichtenvoorde (vanaf 8 maart) en Zutphen (begin
maart).

De vaccinatiefaciliteiten worden ingericht op de volgende locaties:
Harderwijk: nabij Dolfinarium (gescheiden entree), Strekdam 51, 3841
WD
Lichtenvoorde: Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3, 7131
EN
Zutphen: de Hanzehal, Fanny Blankers-Koenweg 2, 7203 AA
De locaties worden ingericht met meerdere ‘priklijnen’ en zijn zeven dagen per
week, van 08.00 – 20.00 uur in bedrijf. GGD NOG heeft in week 5 bijna 7.000
vaccinaties toegediend, ruim 70% meer dan in week 4.
Weersomstandigheden
Afgelopen weekend begonnen de extreme weersomstandigheden. De
veiligheid van de bezoekers (veelal kwetsbare 90 en 85+ ers) en
medewerkers staat voorop, daarom heeft GGD NOG op vrijdag het besluit
genomen om de vaccinatielocaties op zondag te sluiten. Dit betekende o.a.
dat alle ca 1.700 mensen die op zondag een afspraak hadden moesten
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worden gebeld dat hun afspraak niet door kon gaan. De senioren die zondag
een afspraak hadden kunnen aankomende zondag alsnog bij ons terecht voor
hun vaccinatie. De zorgmedewerkers krijgen hun prik alsnog op vrijdag 19
februari in de dan geopende locatie in de Hanzehal in Zutphen.
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TESTEN
In week 5 zijn er bijna 7.000 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er iets
minder dan in de week daarvoor.

Dit kan deels verklaard worden door de slechte weersomstandigheden op
zondag 7 februari, waardoor de teststraten gesloten waren. De sterke afname
in het aantal afgenomen tests van de afgelopen weken lijkt niet verder door te
zetten.
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ZORGHOTELS
In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn nu drie zorghotels open: Zorghotel
De Achterhoek in Gaanderen, De Chrysant in Apeldoorn en Buurtzorgpension
in Ermelo. Het zorghotel in Ermelo is recent (op 1 februari) geopend.
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LIVESTREAM OVER
VACCINEREN SPECIFIEK
GERICHT OP DE
MOSLIMGEMEENSCHAP
Niet iedereen in Nederland is even goed geïnformeerd over vaccineren tegen
corona. Dit kan gevolgen hebben voor de vaccinatiebereidheid. Daarom
organiseren de islamitische kennisnetwerken Limburg, Midden NL en Brabant –
Zeeland, ondersteund door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), op 14
februari 2021 een livestream specifiek gericht op de moslimgemeenschap.
Artsen en imams beantwoorden vragen vanuit medisch en theologisch
perspectief en hopen misvattingen weg te kunnen nemen.

Klik hier voor meer informatie.

[7]Deze

worden.
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aankondiging kan uiteraard gedeeld

LANDELIJKE
JONGERENCAMPAGNES
Voor jongeren van 12 t/m 27 jaar wordt in samenwerking met StukTV, Young
Impact en de Maatschappelijke Alliantie, een grote entertainmentshow
ontwikkeld mét perspectief en positiviteit. In deze feelgoodshow ‘Samen kunnen
we niet STUK’ kunnen jongeren iemand opgeven die in deze periode met een
inspirerend idee voor verbinding heeft gezorgd. De jongeren met de beste
initiatieven worden op ludieke wijze door de heren van StukTV verrast. Naast de
inspirerende ideeën is er in de show ook ruimte voor erkenning van de
problemen die door corona zijn ontstaan onder jongeren, zoals eenzaamheid.
Met het (digitale) publiek kan stuk in gesprek gaan met jongeren hierover. De
show dient als aftrap voor een langdurige beweging waarin jongeren elkaar
motiveren, inspireren en zich verbonden voelen. Met de #SamenNietStuk
kunnen alle ideeën met elkaar verbonden worden. Eind februari wordt de show
uitgezonden.

Studentencampagne eenzaamheid jongeren
Studentensport Nederland (SSN) is hét studentensport orgaan van Nederland
en heeft ons benaderd met de vraag om iets te doen tegen eenzaamheid
onder hun studenten. Er zijn uitingen ontwikkeld voor Facebook en Instagram,
waarin studenten aangeven wat zij doen om eenzaamheid in hun omgeving te
voorkomen. De SSN verspreidt de uitingen onder alle
studentensportverenigingen, die het onder haar leden verspreiden. Er zijn ook
een aantal algemene uitingen opgemaakt met het logo van Rijksoverheid, die
voor een breed publiek ter beschikking zijn gesteld om te verspreiden. Deze
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uitingen kan je hier downloaden [8] en mogen door stakeholders gebruikt
worden.
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KINDERPERSCONFERENTIE 16
JANUARI
Binnenkort is er een speciale kinderpersconferentie over corona. In die
bijeenkomst zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge voor het eerst alleen maar
vragen van kinderen beantwoorden. Stel jouw corona-vraag aan Mark Rutte
en Hugo de Jonge | NOS Jeugdjournaal
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[9]

BESCHIKBARE
COMMUNICATIEMIDDELEN
Praatplaat in meerdere talen
Op government.nl staat nu ook de praatplaat in het Duits, Engels, Frans,
Pools, Turks en Arabisch. In beeld en zeer eenvoudige taal geven we uitleg
over vaccineren tegen corona.
Vaccination information sheet in simple language (translations) | Publication |
Government.nl

[10]

Inspiratiesessie bgrijpelijke overheidscommunicatie
Inspiratiesessies begrijpelijke overheidscommunicatie | Lezen & Schrijven
(lezenenschrijven.nl)

[11]

#IkStroopMijnMouwOp
In de landelijke #IkStroopMijnMouwOp-campagne laten bekende en
onbekende Nederlanders zien dat zij zich laten vaccineren tegen corona.
Erica Terpstra, Foppe de Haan, Noraly Beyer, Bennie Jolink, Eugènie Herlaar
en tv-dokter Ted van Essen zetten zich in als ambassadeur om mensen te
motiveren om zich te laten vaccineren tegen corona. De postercampagne is te
zien in de Communicatietoolkit [12]. Iedereen die wil laten zien dat hij zich wil
laten vaccineren, kan met de postergenerator

[13]zijn

eigen poster maken om

te delen op sociale media.
Recent zijn de volgende visuals aangepast of nieuw gemaakt:
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Vernieuwde toolkit communicatiemiddelen avondklok
Factsheet avondklok (onderdeel van toolkit)
Factsheet ‘Lockdown verlengd’ (2-2-21)

[15]

[16]

Factsheet ‘Bestellen en afhalen bij winkels’

[17]

Illustratie ‘Vier carnaval klein, online en thuis
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[18]

[14]

RAPPORTAGES CAMPAGNEEFFECTENMONITOR
Rapportage campagne-effectenmonitor coronavaccinatie 29 januari:
Rapportage campagne-effectenmonitor coronavaccinatie (29 januari 2021) |
Rapport | Rijksoverheid.nl

[19]

Rapportage campagne effectmonitor ' Alleen samen' 10 februari:
Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 10 februari 2021 |
Rapport | Rijksoverheid.nl

[20]
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [21].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [22]
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