
 
  
 

woensdag 7 oktober 2020 

De CoronaMonitor is opgesteld door Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland. 

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

De gepresenteerde 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: stijging zorgelijk  

Testen: meer vraag dan aanbod 

Bco: verloopt goed, maar teveel besmettingen 

Zorgcontinuïteit: stabiel 

Naleving: zorgen om privé-situaties 

Handhaving: veel waarschuwingen 
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Coronavirus (1/2): 

stijging zorgelijk 
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Duiding: 
• Na een periode van weinig besmettingen zien we vanaf de tweede week van september weer een stijging van het 

aantal positieve gevallen. Het aantal is nu hoger dan de eerste golf in het voorjaar, maar er wordt ook meer getest. 

• Om deze stijging af te vlakken, zijn er vanaf 29 september landelijk nieuwe maatregelen van kracht. Het mogelijke 

effect daarvan is 14 dagen later te zien 



Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 449 

Lopende clusters: 

• Zwolle (instelling)                                 Staphorst (instelling) 

• Deventer (Bathmen)                Raalte (VVT)  

• Steenwijkerland (VVT/huiselijke kring)    Kampen (privéfeestje) 

• Ommen (sportclub)                 Olst-Wijhe (VVT) 

• Dalfsen (sportclub)                   

Nieuw bevestigde besmettingen  

 (per 100.000 inwoners)  

 Per 100.000 inwoners: 

• IJsselland: 85 

• Nederland: 159 

Duiding: 
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland stijgt sneller (landelijk nog steeds relatief gezien laag) 

• Deze week de meeste meldingen in Deventer, Zwolle, Steenwijkerland en Dalfsen 

• Minder jongeren en meer ouderen besmet (28 nieuwe 70+ ers afgelopen week), toename in de leeftijdscategorie 

41-60 jaar.  

 

Coronavirus (2/2): 

stijging zorgelijk 

Regiokaartje: Donkerder kleur wijst op meer besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners. 
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Risico-inschatting: 
• Een aantal lopende clusters, maar clusters 

worden ook na 10-14 dagen weer afgesloten 

• Voornamelijk nog besmettingen in de privésfeer 
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Testcijfers GGD 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Laboratoriumcapaciteit in NL neemt snel toe  

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

• Vanaf 21 sept voorrang voor onderwijs en zorgpersoneel, prio-

teststraat loopt snel vol, ook veel prio-testen voor andere regio’s 

 
 

Testcapaciteit  
• Gemiddeld per dag: 953 testen 

• Piek: 1 okt met 976 testen 

• Regionaal getest afgelopen week: 6.733 

• Landelijk getest afgelopen week: 222.877 

Duiding: 
• Door schaarste aan laboratoriumcapaciteit kunnen we minder testen en zijn er lange wachttijden (>48u) 

• In specifieke gevallen is thuisbemonstering mogelijk (111 thuisbemonsteringen afgelopen week) 

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

compleet beeld van totaal aantal uitgevoerde testen. 

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

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

Testen:  

meer vraag dan aanbod 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Maximale bco-capaciteit is bereikt, daarom gestart 

met risico-gestuurd bco en verdere opschaling. 

• Veel contacten per nieuwe positieve patiënt. 

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

• Ook veel contacten positief, wat betekent dat men zich 

ook laat testen vanuit het bco  

• Patiënten 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 as zaterdag 

• Voorrangsbeleid zorg en onderwijs is gestart. 

 
 

 

 

N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers. 
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Duiding: 
• Maximale bco-capaciteit is, vanwege de vele meldingen, bereikt. Daarom gestart met risico-gestuurd bco. 

• De besmettingen nemen toe en dus ook de bco’s, daarom ook verdere opschaling in gang gezet. 

• In regio IJsselland is er over het algemeen voldoende bereidheid om mee te werken aan bco. 

Bco: verloopt goed,  

maar teveel besmettingen 

Onderwerpen publiekslijn 
• Veel vragen over bco 

• Veel reizigersvragen i.v.m. herfstvakantie 

• Vragen uit Bathmen ivm vele besmettingen 

• Andere vragen zoals: 

• Hoe kan ik sneller een uitslag krijgen? 

• Kan ik via jullie rechtstreeks een afspraak maken? 
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Sentiment media 
• Aandacht voor commercieel testen 

• Pop-up teststraat Bathmen 

• Veel aandacht voor mondkapjes op VO-scholen 

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


Landelijk - afgelopen week 
• Ziekenhuisopnames (in kliniek): 803 

• COVID-overledenen: 89 

 

Huidig beeld – 6 oktober 

• COVID-patiënten op IC: 190 

• COVID-patiënten in kliniek (buiten IC): 785 

 

IJsselland - afgelopen week 
• Ziekenhuisopnames: 5 

• COVID-19 overledenen: 2 

 

• Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT):  
   3 clusters, wordt gemonitord.  
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• Ernst Kuipers, Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS): ‘Het aantal opgenomen covid-patiënten 

blijft snel stijgen. We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten. Dit noopt 

ziekenhuizen op tal van plaatsen tot het afschalen van reguliere zorg.’ 

• Regionaal beeld (op basis van Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS): er is sprake van een 

minimaal aantal aan ziekenhuis- en IC-opnames wat betreft inwoners van IJsselland. 

• Wel wordt geconstateerd dat in de afgelopen week wederom meer verplaatsingen zijn van patiënten van 

ziekenhuizen uit andere regio’s naar ziekenhuizen in de regio IJsselland, dit betreffen zowel klinische- als IC-

patiënten. 

Zorgcontinuïteit: stabiel 
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Naleving algemeen 
• Grootste zorg afgelopen weekend zit hem in 

feesten of bijeenkomsten in privé-situaties. 

• Over het algemeen ging het in de Horeca in 

IJsselland afgelopen weekend goed, de 

ondernemers doen hun uiterste best om volgens 

de richtlijnen te werken en sloten de zaken om 

22.00 uur. 

Sentiment inwoners 
• Jongeren en specifiek uitgaanspubliek na 

sluitingstijd van Horeca zijn lastig aanspreekbaar. 

• Geen signalen dat mensen zich bewust afkeren 

tegen de regels. 

Bijzonderheden of excessen 
• Problemen ontstaan vooral na 22.00 uur, wanneer men 

zich op straat, naar huisfeestjes, jeugdketen en/of thuis 

begeeft. 

 

 

 
Sentiment media 
• Het afgelopen weekend is in het nieuws en op sociale 

media veel commotie en weinig begrip geweest over de 

kerkdiensten die gehouden worden in Staphorst. 

• Het dringende advies om mondkapjes te dragen in 

publieke en openbare ruimtes geeft discussie.  
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Duiding: 
• Grootste zorg afgelopen weekend zit hem in feesten of bijeenkomsten in privé-situaties. 

• Over het algemeen ging het in de Horeca in IJsselland afgelopen weekend goed, de ondernemers doen hun 

uiterste best om volgens de richtlijnen te werken en sloten de zaken om 22.00 uur. 

• Problemen ontstaat er vooral na 22.00 uur, wanneer men zich op straat, naar huisfeestjes, jeugdketen en/of thuis 

beweegt. 

Naleving:  

zorgen om privé situaties 
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Handhaving algemeen 
• Er moet met enige regelmaat worden 

gewaarschuwd, er wordt vervolgens goed gehoor 

gegeven aan waarschuwingen. 

Aantal boetes (afgelopen weekend) 

• Er werden in de regio vooral waarschuwingen 

afgegeven en gesprekken aangegaan met inwoners en 

ondernemers. 

 

Sentiment media 
• Enkele vragen waarom er niet gehandhaafd werd in 

Staphorst bij de kerkdiensten. 

 

Excessen/ bijzonderheden 
• Vragen om handhaving en veel aandacht voor 

(landelijke) media aandacht voor kerkdiensten in 

Staphorst. Pers is na verzoek op afstand gebleven. 

Wat betreft maatregelen acteerde de kerk binnen 

de regels. 

 

Meest voorkomende overtreding 
• 1,5 meter afstand houden (horeca, winkels, straat) en 

grote samenscholingen onder jongeren. 
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Duiding: 
• Er moet regelmatig worden gewaarschuwd bij samenkomsten in het openbaar waarbij onvoldoende afstand wordt 

gehouden. Ondanks enkele aandachtspunten wordt er wel gehoor gegeven aan de waarschuwingen. 

 

Handhaving:  

veel waarschuwingen 
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