
 
  
 

Woensdag 16 september 2020 

NB: De cijfers betreffen weekcijfers over de periode van 7 t/m 13 sep. 



 
  
 Coronavirus: stijging zet door 

Testen: meer vraag dan aanbod 

Bron- en contactonderzoek: overwegend goed 

Zorgcontinuïteit: stabiel 

Naleving: overwegend goed 

Handhaving: goed aanspreekbaar 
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Woensdag  16 september 2020 



Trend   meeste besm. 21-40jr 

  3 nw 70+  

Lopende clusters (≥ 3 besm. p. bron) 

• Zwolle (3) 

• Kampen 

• Steenwijkerland 

 

Aantal besmettingen – afg. week 

 82 

Risico-inschatting 
• Geen grote uitbraken  

• Besmettingen tijdens privéfeestjes, bij familiebijeenkomsten, 

werk en buitenlandse reizen 

• In regio enkele besmettingen binnen onderwijssector. Wordt 

gemonitord, geen sprake van clusters, bron ligt buiten school. 

Nieuw bevestigde besmettingen  

 (per 100.000 inwoners)  

 Per 100.000 inwoners: 

• IJsselland: 16 

• Nederland: 48 

Duiding: 
• Het aantal besmettingen is in regio IJsselland de afgelopen week toegenomen, landelijk is ook een stijging te zien. 

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde is het aantal besmettingen nog steeds relatief laag in IJsselland 

• Deze week de meeste meldingen in Zwolle, Kampen, Deventer en Ommen. 
Woensdag 16  september 2020 

Coronavirus: stijging zet door 

Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners. 
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Testcijfers 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Er is schaarste aan onder andere testmateriaal in de laboratoria; 

landelijk herverdeling 

• Knelpunt: wachttijd testen nog steeds lang (> 48u) 

• Nieuw testbeleid; kamerbrief 11 september 

• Alleen testen bij klachten blijft cruciaal! 

 
 

Testcapaciteit  
• Gemiddeld per dag: +/- 965 

• Piek: 8 sept met 1.013 testen 

• Regionaal getest afg. week: 6.749 

• Landelijk getest afg. week: 188.898 

Duiding: 
• Ongeveer zelfde aantal testen uitgevoerd als vorige week, GGD bereidt zich voor op toename testen in het najaar 

• GGD mocht afg. week max 1.000 testen per dag uitvoeren, aantal dagen zelfs max 750 per dag (vanwege 

schaarste testmateriaal in de laboratoria) 

• Thuisbemonstering is mogelijk in specifieke gevallen (afgelopen week 89) 

• Er worden nog steeds veel mensen getest van buiten regio IJsselland, maar inwoners IJsselland laten zich ook 

buiten de eigen regio testen Woensdag 16 september 2020 

Testen: meer vraag dan aanbod 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Weekgemiddelde: 7 uur p.p. 

• Bco capaciteit is voldoende 

• Meer contacten per besmet persoon (met name bij 

jongeren) 

Trends en knelpunten bco 
• Bron is niet altijd bekend, maar in veel gevallen is een 

besmet persoon wel te koppelen aan een eerder geval. 

• Ook veel bco voor andere regio’s, met name 

Amsterdam 

• Contacten 3 x gebeld, goed bereikbaar 

• Patiënt en contacten zijn meestal bereid tot meewerken 
aan bco 

 
Actueel 
• Landelijke invoering app CoronaMelder uitgesteld 

• 15 sept update CoronaMelder; nu alleen oproep om 

te testen bij klachten, wel thuis blijven! 

• Uitkomsten onderzoek medewerkers VVT sector zijn 

bekend 

 

 
 

N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer cijfers en lokale cijfers. 
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Duiding: 
• In regio IJsselland is er over het algemeen voldoende bereidheid om mee te werken voor bco.  

• Er wordt nog steeds veel bco voor andere regio’s uitgevoerd. 

 

Woensdag 16 september 2020 

Bco: overwegend goed 

Onderwerpen publiekslijn 
• Veel vragen van scholen en ouders met kinderen 

  

 

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel


Landelijk – afgelopen week 
• Ziekenhuisopnames: 37 

• COVID overledenen: 13 

 

Huidig beeld – 14 september 

• COVID-patiënten op IC: 43 

• COVID-opnames buiten IC: 166 

 

IJsselland – afgelopen week 
•Ziekenhuisopnames: 3 

•COVID-19 overledenen: 0 

 

•Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT):  2 
clusters, wordt gemonitord.  
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Duiding: 
• Ernst Kuipers (Landelijk netwerk acute zorg): ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten blijft stijgen, het ligt nu op 

het hoogste niveau sinds 1 juli. De aantallen zijn op dit moment echter nog niet van dien aard dat dit noopt tot 

spreiding buiten de regio’s.’. 

Woensdag 16  september 2020 

Zorgcontinuïteit: stabiel 



Naleving algemeen 
• Afgelopen weekend was het beeld overwegend 

goed wat betreft het naleven van de richtlijnen in 

de gemeenten van IJsselland 

• Hoewel het in de meeste gemeenten en horeca 

vrij druk was heeft dit niet tot grote problemen 

geleid. 

 
 
 Sentiment inwoners 

• Jongeren en specifiek uitgaanspubliek blijven 

lastig aanspreekbaar. 

• Aanwijzingen worden goed opgevolgd. 

• Geen signalen dat mensen zich bewust afkeren 

tegen de regels. 

Bijzonderheden of excessen 
• Wisselend beeld onder horeca ondernemers; het 

overgrote deel neemt de maatregelen zeer serieus 

maar er zijn ook ondernemers die het niet zo nauw 

nemen met de maatregelen. 

• Grote groepen jongeren scholen samen in en rond het 

centrum van Deventer en Kampen en houden weinig 

afstand. 

 

 

 

 

Sentiment media 
• Veel verbale agressie als gevolg van lange wachttijden 

bij telefonische testafspraken 

• Ondernemers ongerust, meerdere in bestaansnood 

• Veel media-aandacht voor nieuwe coronabesmettingen 

in de regio Ijsselland 

• Veel evenementen in oude setting afgelast: 

Evenementen gaan niet door, Veiligheidsregio’s kijken 

naar wat nog wél kan.  
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Duiding: 
• Ten opzichte van het weekend van 4 t/m 6 september een overwegend positiever beeld omtrent het naleven van 

de richtlijnen in de regio. 

• Grootste en blijvende aandachtspunten zijn de horeca gelegenheden en samenscholingen van (grote) groepen 

jongeren binnen 1,5 meter afstand. 
Woensdag 16  september 2020 

Naleving: overwegend goed 

https://www.destentor.nl/zwolle/evenementen-met-veel-publiek-gaan-in-oude-setting-niet-door-maar-veiligheidsregio-s-kijken-naar-wat-nog-wel-kan~a1f2659f6/


Handhaving algemeen 
• Over het algemeen is de situatie goed 

handhaafbaar en zijn inwoners en bedrijven goed 

aanspreekbaar. 

• Grapperhaus-discussie heeft nauwelijks tot geen 

invloed op de handhaving vanuit Politie. 

 

 

Aantal boetes (afgelopen weekend) 

• Er werden in de regio vooral waarschuwingen 

uitgedeeld en het gesprek aangegaan met inwoners en 

ondernemers. Nauwelijks tot geen Processen Verbaal. 

 

 

Sentiment media 
• Coronaproblemen horeca Kampen zijn juist buíten de 

kroegen groot. 

• Eindelijk in stadion PEC: supporters missen wel bier en 

plezier. 

Excessen/ bijzonderheden 
• 2 horeca gelegenheden in gemeente Kampen 

gesloten vanwege het niet naleven van de 

richtlijnen. Horeca ondernemer in Hardenberg 

heeft zelf preventief de deuren dichtgehouden. 

• Daarnaast meerdere horeca ondernemers 

gewaarschuwd waarna verandering merkbaar was. 

• Conflict in IJsselhalen (Zwolle) rondom bruiloft, 

Politie en Boa's zijn in gesprek geweest. 

Meest voorkomende overtreding 
• 1,5 meter afstand houden (Horeca, winkels, op straat) 

en grote samenscholingen onder jongeren. 
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Duiding: 
• Over het algemeen laten inwoners en bedrijven zich goed aanspreken door handhavers van Gemeente en Politie. 

• 2 horeca gelegenheden zijn gesloten na herhaaldelijk waarschuwen, verder voornamelijk gewaarschuwd en het 

gesprek aangegaan waarna over het algemeen verbetering merkbaar was door Gemeente en Politie. 

Woensdag 16  september 2020 

Handhaving: goed aanspreekbaar 

https://www.destentor.nl/kampen/coronaproblemen-horeca-kampen-zijn-juist-buiten-de-kroegen-groot~af9a284a/
https://www.destentor.nl/zwolle/eindelijk-weer-in-het-stadion-bij-pec-maar-supporters-missen-bier-en-plezier-ik-wil-springen-en-gek-doen~acc86f40/

