
 
  
 

woensdag 9 december 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 zet verder door  

Test- en labcapaciteit: aantal testen is gestegen 

Bco: minder uitgebreid 

Zorgcontinuïteit: zorg om besmettingsverloop  

Naleving: zorg om jeugd en samenkomsten 

Handhaving: handhaafbaar, maar extra inzet is nodig 
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Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 1.232 

Lopende clusters: 
• Zwolle (VVT, bedrijf) 

• Kampen (VVT) 

• Raalte (onderwijs, bedrijf) 

• Hardenberg (VVT, instelling, 

bedrijf) 

 

 

 

 

• Steenwijkerland (instelling, 

onderwijs) 

• Deventer (VVT, onderwijs en 

instelling, bedrijf) 

• Staphorst (onderwijs) 

• Dalfsen (onderwijs) 

 

                 
  

         Nieuw bevestigde besmettingen  

  (per 100.000 inwoners)  

 
Per 100.000 inwoners: 

• IJsselland: 232 

• Nederland: 249 

Duiding: 
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week verder gestegen. 

• In Deventer, Zwartewaterland, Raalte waren deze week relatief de meeste besmettingen. De grootste toename is in Deventer en Raalte. 

• Stijging van het aantal besmettingen in vooral in de  leeftijdsgroep 10-20 jaar. 

• In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 35 nieuwe besmettingen en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zijn er 47 nieuwe besmettingen.  

Coronavirus:  

stijging zet verder door  

Regiokaartje: Groene kleur wijst op relatief veel besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners. 
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Cluster informatie: 

• Toename in het aantal besmettingen en clusters 

gerelateerd aan het (VO) onderwijs. 

• Verder een aantal clusters in de VVT, bedrijven en 

instellingen.  
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Testcijfers GGD 
Aantal testen in NL en IJsselland 

Per 100.000 inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 
*cijfers van Nederland voor week 49 zijn  
niet compleet, betreft alleen testen  
waarvan uitslag bekend is 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Meer capaciteit dan testafspraken 

• L-testlocatie geopend: soms al een afspraak, test én uitslag binnen 

enkele uren 

Testen  
• Gemiddeld per dag: 1.639 testen 

• Piek: 1 december 2.035 testen 

• Regionaal getest afgelopen week: 11.479 

• Landelijk getest afgelopen week: 320.205 

Duiding: 
• Aanbod testen is toegenomen. Hierdoor nemen wachttijden steeds verder af en kun je binnen 12 uur een afspraak maken. 

• Aantal inwoners dat door de GGD getest is, is gestegen ten opzichte van vorige week, zowel regionaal als landelijk. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

woensdag 9 december 2020 

Test- en labcapaciteit:  

aantal testen is gestegen 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Uitgebreider bron- en contactonderzoek niet altijd 

mogelijk door hoger aantal besmettingen.  

• Daardoor minder zicht op de verspreiding van het 

virus in de regio. 
• Positieven niet altijd bereikbaar. 

 

Actueel 
• Persconferentie 8 december: Perspectief 

feestdagen eind december + onderwijs na de 

kerstvakantie 

• Vijf goede redenen om je te laten testen 

• Veel aandacht voor vaccineren: welke vaccins 

komen er, hoeveel, voor wie, door wie en wanneer? 

Ook vergelijkend met aanpak andere landen. 

 
 

 

 

N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers. 
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Duiding: 
• Door hoger aantal besmettingen is het Bron – en contactonderzoek minder uitgebreid.  

• Positieven in alle lagen van de bevolking verspreid over de hele regio; veel losse indexen.  

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

Bco:  

minder uitgebreid  

Onderwerpen publieks- en proflijn 
• Enorm veel vragen/telefoontjes 

• Moet ik mijn kind wel/niet laten testen? 

• Vragen ouders over situatie op scholen: uitleg van 

wanneer je nou wel of niet nauw contact bent geweest 

blijft nodig 

• Vragen van ouders over berichten of informatie vanuit 

scholen: behoefte aan uitleg/duiding 

• Ik ben symptoomvrij. Mag ik nu weer naar buiten? 

• Ik wil zo’n sneltest. Kan dat? 

 

woensdag 9 december 2020 

Sentiment media 
• Nieuwe sneltestlocatie in IJsselhallen Zwolle geopend 

• Huisartsen zetten zich schrap voor 

vaccinatiecampagne 

• Zeven procent viert feestdagen niet vanwege corona 

• RIVM heeft nog geen verklaring voor toename aantal 

coronabesmettingen 

• Zorgwekkende stijging aantal meldingen COVID-19 

https://www.ggdijsselland.nl/coronatest/vijf-goede-redenen-om-je-te-laten-testen/?fbclid=IwAR3x4oLVE5UbulY_8cCm9pU4lv-dsJHZ3mik_8ZePSKEzhciSM3Z2veKKWk
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433074/Nieuwe-sneltestlocatie-in-IJsselhallen-Zwolle-geopend-kan-2500-mensen-per-dag-testen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433074/Nieuwe-sneltestlocatie-in-IJsselhallen-Zwolle-geopend-kan-2500-mensen-per-dag-testen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433074/Nieuwe-sneltestlocatie-in-IJsselhallen-Zwolle-geopend-kan-2500-mensen-per-dag-testen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433074/Nieuwe-sneltestlocatie-in-IJsselhallen-Zwolle-geopend-kan-2500-mensen-per-dag-testen
https://www.destentor.nl/regio/huisartsen-zetten-zich-schrap-voor-vaccinatiecampagne-hoe-bewaren-we-vaccin-bij-80-graden~a7e8fe11/
https://www.destentor.nl/regio/huisartsen-zetten-zich-schrap-voor-vaccinatiecampagne-hoe-bewaren-we-vaccin-bij-80-graden~a7e8fe11/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1443684/Onderzoek-GGD-IJsselland-Zeven-procent-viert-feestdagen-niet-vanwege-corona
https://www.skipr.nl/nieuws/rivm-heeft-nog-geen-verklaring-voor-nieuwe-toename-coronagevallen/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20201208 skipr daily nieuwsbrief - &utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP699042XF16E8389933B4E12BD48A857EB3F1798YI4
https://www.skipr.nl/nieuws/rivm-heeft-nog-geen-verklaring-voor-nieuwe-toename-coronagevallen/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20201208 skipr daily nieuwsbrief - &utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP699042XF16E8389933B4E12BD48A857EB3F1798YI4
https://www.rivm.nl/nieuws/zorgwekkende-stijging-aantal-meldingen-covid-19
https://www.rivm.nl/nieuws/zorgwekkende-stijging-aantal-meldingen-covid-19
https://www.rivm.nl/nieuws/zorgwekkende-stijging-aantal-meldingen-covid-19
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Ziekenhuizen 
• De besmettingen fluctueren licht en dit geeft zorg bij de ziekenhuizen. Het 

is  moeilijk een prognose te geven over het besmettingsverloop. We 

houden rekening met een mogelijke stijging. Reguliere zorg blijft op het 

huidige niveau.  

• Personeelsplanning in december is een aandachtspunt, maar het 

uitgangspunt blijft dat de zorg (covid en non-covid) gewoon doorgaat. 

• Er is voldoende capaciteit voor de uitstroom covid patiënten richting VVT.    

 

VVT 
• Opschalingsniveau COVID bedden buiten ziekenhuis:  28 bezet (daling), 22 

beschikbaar, 0 opschalingscapaciteit. Beperkende factor: personeel 

• In 17 (19,8%) VVT-locaties in IJsselland zijn een of meer covid-

besmettingen (08-12, RIVM).  

 
  
 

Actuele cijfers COVID IJsselland (en landelijk) 
• Ziekenhuisbezetting (in kliniek): 75 (+13) (1236 landelijk) 

• Ziekenhuisbezetting (IC): 35 (+1) (464 landelijk) 

 

Spreiding ziekenhuizen 

Duiding 
• Regio IJsselland bevindt zich nog steeds in de zogenaamde ‘plateaufase’, in 

gespannen afwachting van het besmettingsverloop de komende weken.   

• Urgent is de bekendmaking van de vaccinatiestrategie en wat de 

zorginstellingen geacht worden te doen in de voorbereiding.  
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Bron: coviddashboard.nl (08-12)  

De bron wordt betrouwbaar geacht. Deze cijfers uit regio IJsselland zijn wel afhankelijk 

van de meldingen van partners.  

Zorgcontinuïteit: zorg om 
besmettingsverloop  
 



Naleving algemeen 
• Over het algemeen wordt een groot deel van 

regels conform de Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19 goed nageleefd. 

• In de binnensteden en winkelgebieden viel de 

drukte mee tijdens het sinterklaasweekend. We 

zien dat de winkels goed zijn ingericht om de 

regels te kunnen naleven en een goed deurbeleid 

voeren. 

• We zien echter nog steeds dat niet alle regels 

nageleefd worden: er is nog steeds sprake van 

samenkomsten in bedrijfspanden, keten of 

thuissituaties en overlast van jeugd. 

 

Sentiment inwoners 
• De meeste inwoners doen hun best en er is 

gehoor gegeven aan de oproep om drukte in de 

binnenstad en winkelstraten te voorkomen.   

Bijzonderheden 
• Grote groep besloot zonder mondkapje supermarkt te 

betreden (bewuste actie via sociale media geïnitieerd). 

• Samenkomsten/ overlast van jeugd op straat, met 

vuurwerk. 

• Samenkomsten op parkeerplaatsen in auto's of 

thuissituatie (feestjes/ verjaardagen). 

Sentiment media 
• Boetes voor grote groep mondkapjeweigeraars in 

Zwolse supermarkt mogelijk eerste in ons land 

• Steden in regio vrezen voor sinterklaasdrukte die niet 

komt. 

• Deventer dreigt met sluiting binnenstad: "Vermijd de 

drukke zaterdagmiddag”. 

• Overlast door vuurwerk toegenomen, Meldpunt 

Vuurwerkoverlast van RTV Oost. 
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Duiding: 
• Ten aanzien van de naleving zien we dat de meeste mensen zich houden aan de regels, maar desondanks was er 

o.a. een grote (georganiseerde) groep mondkapjesweigeraars.  

• Er is gehoor gegeven aan de oproep om drukte in de binnensteden en winkelgebieden te voorkomen. 

• Grootste zorg blijft samenkomsten/ overlast van jeugd en de zoektocht naar manieren om bij elkaar te komen. 

Naleving: zorg om jeugd en 

samenkomsten 

woensdag 9 december 2020 

https://www.destentor.nl/zwolle/boetes-voor-grote-groep-mondkapjeweigeraars-in-zwolse-supermarkt-mogelijk-eerste-in-ons-land~ac55cc7b/
https://www.destentor.nl/zwolle/boetes-voor-grote-groep-mondkapjeweigeraars-in-zwolse-supermarkt-mogelijk-eerste-in-ons-land~ac55cc7b/
https://www.destentor.nl/zwolle/boetes-voor-grote-groep-mondkapjeweigeraars-in-zwolse-supermarkt-mogelijk-eerste-in-ons-land~ac55cc7b/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/steden-in-regio-vrezen-voor-sinterklaasdrukte-die-niet-komt-jeetje-wat-rustig~a2114402/?referrer=https://www.google.nl/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi59vWd3LvtAhWR3YUKHTHrCHgQxfQBMAZ6BAgFEAM%26url%3Dhttps://www.destentor.nl/apeldoorn/steden-in-regio-vrezen-voor-sinterklaasdrukte-die-niet-komt-jeetje-wat-rustig~a2114402/%26usg%3DAOvVaw1-3OBHSSuZoL0vkE8rfejr
https://www.destentor.nl/apeldoorn/steden-in-regio-vrezen-voor-sinterklaasdrukte-die-niet-komt-jeetje-wat-rustig~a2114402/?referrer=https://www.google.nl/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi59vWd3LvtAhWR3YUKHTHrCHgQxfQBMAZ6BAgFEAM%26url%3Dhttps://www.destentor.nl/apeldoorn/steden-in-regio-vrezen-voor-sinterklaasdrukte-die-niet-komt-jeetje-wat-rustig~a2114402/%26usg%3DAOvVaw1-3OBHSSuZoL0vkE8rfejr
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433497/Burgemeester-Konig-van-Deventer-dreigt-met-sluiting-binnenstad-Vermijd-de-drukke-zaterdagmiddag
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433497/Burgemeester-Konig-van-Deventer-dreigt-met-sluiting-binnenstad-Vermijd-de-drukke-zaterdagmiddag
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1433497/Burgemeester-Konig-van-Deventer-dreigt-met-sluiting-binnenstad-Vermijd-de-drukke-zaterdagmiddag
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1432434/Overlast-door-vuurwerk-toegenomen-Het-is-hier-sinds-september-elke-avond-raak
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1432434/Overlast-door-vuurwerk-toegenomen-Het-is-hier-sinds-september-elke-avond-raak


Handhaving algemeen 
• Over het algemeen zijn goede gesprekken 

mogelijk. Merendeel is zich bewust van de 

maatregelen en begrijpt dit.  

• Er is extra gecontroleerd in winkelgebieden. Drukte 

was te overzien en bleef op diverse plekken uit. 

• Afgelopen weekend meldingen van groepen jeugd 

die samenkomen en geen rekening houden met 

maatregelen, dit leidt tot waarschuwingen of 

bekeuringen. Sentiment 
• Zowel inwoners als handhavers ervaren de extra inzet 

als duidelijk. 

• We merken dat de jeugd zoekende is naar een 

uitlaatklep, met name door de beperking op de 

groepsvorming en sluiting horeca etc.  

Bijzonderheden 
• Grote (georganiseerde) groep beboet voor het niet 

dragen van een mondkapje in de supermarkt.  

• Meldingen van (illegale) feesten en samenkomsten, 

waar ook volwassenen zich niet aan de maatregelen 

hielden. 

• Stijgende lijn ten aanzien van samenkomsten/ overlast 

van jeugd op straat, met vuurwerk. 

Meest voorkomende overtreding 
• Groepsvormingen zoals feestjes thuis of 

hangjongeren die bij elkaar komen in de openbare 

ruimte. 

• Hierbij zien we met name jeugd maar ook 

volwassenen (illegale feestjes, meerdere personen 

van verschillende huishoudens in de auto zonder 

mondkapje) die zich niet aan de richtlijnen houden. 
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Duiding: 
• Over het algemeen zijn goede gesprekken nog steeds mogelijk, merendeel is zich bewust van de maatregelen en 

begrijpt dit. Bijzonderheid was de grote groep mondkapjesweigeraars die zijn beboet. 

• We zien een stijgende lijn ten aanzien van samenkomsten met vuurwerk. 

• Politie en gemeenten controleren strenger op naleven van richtlijnen, afgelopen weekend o.a. de winkelgebieden. 

Handhaving: handhaafbaar,  

maar extra inzet is nodig 

woensdag 9 december 2020 

Waarschuwingen en boetes 
• Politie en gemeenten controleren strenger op het 

naleven van de richtlijnen. 


