
 
  
 

Woensdag 23 september 2020 

De Coronamonitor is opgesteld door Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland. 

De monitor verschijnt iedere woensdag en geeft beeld van de voorgaande week. 

De informatie in de monitor is een momentopname en o.a. gebaseerd op de 

beschikbare landelijke en regionale cijfers tot en met afgelopen dinsdag. De 

stoplichtkleuren van de iconen links wijzen op een knelpunt voor een bepaald 

onderwerp of werkterrein. 



 
  
 Coronavirus: breidt zich verder uit 

Testen: meer vraag dan aanbod 

Bco: verloopt goed, maar teveel meldingen 

Zorgcontinuïteit: stabiel 

Naleving: overwegend goed 

Handhaving: goed aanspreekbaar 
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Trend   meeste besm. 21-40jr 

  6 nw 70+  

 

• Zwolle (4) 

• Deventer 

• Kampen  

 

 

• Raalte 

• Zwartewaterland 

 

 

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 172 

Risico-inschatting 

• Geen grote uitbraken, clusters in beeld 

• Besmettingen nog steeds vooral binnen huiselijke kring 

(privéfeestjes en familiebijeenkomsten).  

• 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: 34 

• Nederland: 78 

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, Deventer, Kampen en Raalte 

 

Coronavirus: breidt zich  

verder uit 

Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners. 
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Lopende clusters (≥ 3 besmettingen per bron) 



Testcijfers GGD 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Er is schaarste aan laboratorium capaciteit 

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

• Vanaf 21 sept voorrang onderwijs en zorgpersoneel, prio teststraat 

liep 1e dag (te) snel vol 

 
 

Testcapaciteit  
• Gemiddeld per dag: +/- 838 

• Piek: 18 sept met 958 testen 

• Regionaal getest afg. week: 5.866 

• Landelijk getest afg. week: 192.255 

Duiding: 
• Door schaarste aan laboratorium capaciteit kon er minder getest worden, liepen de wachttijden op (>48u), en kan er 

niet worden voldaan aan de vraag. 

• Coronatesten worden ook steeds meer door andere instellingen en organisaties uitgevoerd, daardoor geen 

compleet beeld van totaal aantal uitgevoerde testen. 

• GGD bereidt zich voor op toename testen in het najaar. 

• Veel mensen getest van buiten de regio, maar inwoners IJsselland laten zich ook buiten de regio testen. 

Testen: meer vraag dan aanbod 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Maximale bco-capaciteit is bijna bereikt 

• Meer contacten per nieuw geval (met name bij 

jongeren)  

• Tijdsbesteding bco verschilt per nieuw geval 

Trends en knelpunten bco 
• Bron van nieuwe besmettingen is vaker onbekend. 

• Patiënt en contacten zijn meestal bereid tot meewerken 

aan bco. 

• Nieuwe gevallen verspreiden zich steeds meer in de 

samenleving, daardoor krijgen steeds meer inwoners er 
op een of andere manier mee te maken.  

 Actueel 
• Landelijke invoering app CoronaMelder uitgesteld 

• Voorrangsbeleid zorg en onderwijs gestart 

• Webinar voor scholen gegeven (ruim 90 

deelnemers) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 aan bco.  

• De besmettingen nemen toe en dus ook de bco’s. 

• Maximale bco-capaciteit is bijna bereikt, vanwege de vele meldingen. 

 

Bco: verloopt goed,  

maar teveel meldingen 

Onderwerpen publiekslijn 
• Veel vragen van scholen over voorrangsregeling 

onderwijs 

  

 

woensdag 23 september 2020 

Sentiment media 
• Ongeduldige reacties als gevolg van lange wachttijden 

bij telefonische testafspraken (landelijk) 

• Meer beroepsgroepen willen voorrangsregeling 

• Landelijk staat uitvoerbaarheid bco onder druk 

 

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 – 22 september 

• COVID-patiënten op IC: 91 

• COVID-opnames buiten IC: 329 

 

IJsselland - afgelopen week 
• Ziekenhuisopnames: 1 

• COVID-19 overledenen: 1 

 

• Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT):  2 
clusters, wordt gemonitord.  
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Duiding: 
• Ernst Kuipers (Landelijk netwerk acute zorg): ‘Aantal ziekenhuisopnames neemt snel toe. Uitgangspunt bij een 

tweede golf covidpatiënten is steeds geweest om de reguliere zorg door te laten gaan. Dat betekent dat we, 

wanneer de druk toeneemt, laagdrempelig patiënten verplaatsen zodat ziekenhuizen geen reguliere zorg hoeven 

afschalen. Vanaf morgen is het LCPS daarom weer operationeel om dagelijks de bezetting van covid-ic-bedden, 

non-covid-ic-bedden én klinische covidbedden uit te vragen aan de ziekenhuizen.’ 

Zorgcontinuïteit: stabiel 

woensdag 23 september 2020 



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 vanwege het mooie weer heeft dit 

niet tot grote knelpunten geleid. 

 
 
 Sentiment inwoners 

• Jongeren en specifiek uitgaanspubliek i.c.m. 

alcohol lastig aanspreekbaar. 

• Geen signalen dat mensen zich bewust afkeren 

tegen de regels. 

• Aanwijzingen worden in de meeste gevallen goed 

opgevolgd. 

Bijzonderheden of excessen 
• Wisselend beeld onder horecaondernemers; het 

overgrote deel neemt de maatregelen zeer serieus 

maar er zijn ook ondernemers (en sportverenigingen) 

die het niet zo nauw nemen met de maatregelen. 

• Grote groepen jongeren scholen samen in en rond het 

centrum van meerdere gemeenten en houden daarbij 

weinig afstand. 

 

 

 

 

Sentiment media 
• Sterke stijging coronabesmettingen Zwartewaterland 

door privéfeestje in Genemuiden 

• Ondernemers ongerust, meerdere in bestaansnood. 

• BN'ers verzetten zich tegen coronabeleid; 

#ikdoenietmeermee 
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Duiding: 
• Het beeld qua naleving komt op hoofdlijnen overeen met vorig weekend: de maatregelen worden overwegend 

goed nageleefd in de regio en geen noemenswaardige incidenten. 

• Grootse aandachtspunt is het recreatief samenkomen (denk aan horeca, uitgaanspubliek, sportverenigingen, 

buurtbijeenkomsten en jeugdketen) met name als er alcohol in het spel is wordt er geen 1,5 meter afstand 

gehouden. 

Naleving: overwegend goed 

woensdag 23 september 2020 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1293226/Sterke-stijging-coronabesmettingen-Zwartewaterland-door-privefeestje-in-Genemuiden
https://nos.nl/artikel/2349411-ikdoenietmeermee-wat-willen-de-rebellerende-bn-ers-precies.html
https://nos.nl/artikel/2349411-ikdoenietmeermee-wat-willen-de-rebellerende-bn-ers-precies.html
https://nos.nl/artikel/2349411-ikdoenietmeermee-wat-willen-de-rebellerende-bn-ers-precies.html


Handhaving algemeen 
• Over het algemeen is de situatie goed 

handhaafbaar en zijn inwoners en bedrijven goed 

aanspreekbaar. 

 

Aantal boetes (afgelopen weekend) 

• Er werden in de regio vooral waarschuwingen 

uitgedeeld en het gesprek aangegaan met inwoners en 

ondernemers. 

 

 

Sentiment media 
• ‘IJssellanders’ moeten zich strakker aan coronaregels 

houden: ‘Anders dreigen lokale maatregelen’. 

• Aantal voetbalverenigingen hebben wedstrijden afgelast 

wegens besmettingen of klachten (o.a. Heino/DAVO). 

• Restaurant Poppe (Zwolle) tijdelijk gesloten. 

 

Excessen/ bijzonderheden 
• In meerdere gemeenten zijn horecaondernemers 

aangesproken en officieel gewaarschuwd. 

• Geluiden over piepsystemen waardoor men 

handhaving aan ziet komen en vervolgens gebeurt 

alles zoals het zou moeten gaan. 

Meest voorkomende overtreding 
• 1,5 meter afstand houden (horeca, sportverenigingen, 

winkels, 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. 

• Enkele horeca ondernemers krijgen extra aandacht vanuit de gemeenten. 

• Geluiden over piepsystemen waardoor men handhaving aan kan zien komen. 

 

Handhaving: goed aanspreekbaar 
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https://www.destentor.nl/zwolle/ijssellanders-moeten-zich-strakker-aan-coronaregels-houden-anders-dreigen-lokale-maatregelen~a82f540f/

