
 
  
 

woensdag 16 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: maar beperkt mogelijk 

Zorgcontinuïteit: zorg om besmettingsverloop  

Naleving: boerenprotesten en samenkomsten 

Handhaving: handhaafbaar, maar extra inzet is nodig 
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Percentage positieven in week 50 
Regio IJsselland   10,4%     (week 49: 10,0%) 
Landelijk   12,0%     (week 49: 11,7%) 

Aantal besmette verpleeghuizen in NL: 598 (24,4%) 
Aantal besmette verpleeghuizen in IJsselland: 21 (22,4% van 
alle locaties)  
Schatting RIVM 

  

 

Landelijke R = 1,24 
Waarde van 27-11 Aantal positieven 

tussen 2-12 en 15-12 
(RIVM) 

Coronavirus:  

stijging zet verder door  



Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 1.743 

Lopende clusters: 
• Zwolle (VVT, instelling, bedrijf, 

onderwijs) 

• Raalte (onderwijs, VVT) 

• Hardenberg (VVT, instelling, 

bedrijf) 

 

 

 

 

• Steenwijkerland (instelling) 

• Deventer (VVT, onderwijs) 

• Staphorst (instelling, onderwijs) 

• Zwartewaterland (onderwijs) 

• Kampen (VVT) 

 

                 
  

         Nieuw bevestigde besmettingen  

  (per 100.000 inwoners)  

 
Per 100.000 inwoners: 

• IJsselland:  328 

• Nederland: 338 

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

• In Deventer, Raalte en Staphorst waren deze week relatief de meeste besmettingen.  

• In alle leeftijdsgroepen is een stijging van het aantal besmettingen.  

• In de leeftijdsgroep 80+ waren in de laatste week 49 nieuwe besmettingen en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar zijn er 60 nieuwe 

besmettingen gemeld.  

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: 

• Nog steeds 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 
• Substantieel hoger aantal testen 

• Ook jongere kinderen worden getest 

• Professionals maken afspraak via gewone afsprakenlijn. Attenderen op 

speciale telefoonnummer voor priotesten 

Testen  
• Gemiddeld per dag: 2.258 testen 

• Piek: 9 december 2.480 testen 

• Regionaal getest afgelopen week: 15.806 

• Landelijk getest afgelopen week: 439.514 

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

• Gemiddelde wachttijd op uitslag (los van antigeen testen) binnen 24 tot 36 uur. 

• Aantal inwoners dat zich door de GGD laat testen, is gestegen ten opzichte van vorige week, zowel regionaal als landelijk. 
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Test- en labcapaciteit:  

aantal testen is gestegen 

500

1000

1500

2000

2500

3000

16 t/m 22 nov 23 t/m 29 nov 30 nov t/m 6 dec 7 t/m 13 dec*

Nederland Regio IJsselland



Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Uitgebreider bron- en contactonderzoek niet 

mogelijk door hoger aantal besmettingen.  

• Daardoor minder zicht op de verspreiding van het 

virus in de regio. 
• Positieven niet altijd bereikbaar. 

 

Actueel 
• Veel aandacht voor vaccineren en hoe 

zorgmedewerkers staan ten opzichte van voorrang 

bij vaccineren 

• Lockdown: beperkingen rond de feestdagen 

• Scholen dicht 

• Druk op ziekenhuizen neemt toe 

 
 

 

 

 

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:  

maar beperkt mogelijk 

Knelpunten en onderwerpen publieks- en 

proflijn 
• Enorm druk aan de telefoon, erg veel vragen!! 

• Ik ben nog niet gebeld. Wat moet ik nu? 

• Scholen zeggen: vraag maar even aan de GGD of je 

met deze hoest naar school mag 

• Kunnen jullie thuisbemonstering doen na 5 dagen 

quarantaine? (nee, is alleen voor kwetsbare mensen) 

• Ik denk dat ik nauw contact was van een besmette 

persoon. Mag ik me laten testen na 5 dagen? 

 

woensdag 16 december 2020 

Sentiment media 
• Lockdown om contacten tot minimum te beperken 

• Aantal coronabesmettingen blijft stijgen 

• Achter de schermen bij bron- en contactonderzoek 

GGD IJsselland 

• De impact van de tweede golf en vaccinatiestress 

• Examenleerlingen weer naar school in Raalte 

• Tips GGD voor kerst in coronatijd 

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/lockdown-om-contacten-tot-een-minimum-te-beperken
https://www.destentor.nl/regio/kaart-aantal-coronabesmettingen-blijft-stijgen-raalte-meeste-positieve-tests-in-oost-nederland~a3115595/
https://www.destentor.nl/regio/achter-de-schermen-bij-bron-en-contactonderzoek-van-ggd-ijsselland-iemand-die-gebeld-moest-worden-bleek-al-stervende-te-zijn~a0ec0f3e/
https://www.destentor.nl/regio/achter-de-schermen-bij-bron-en-contactonderzoek-van-ggd-ijsselland-iemand-die-gebeld-moest-worden-bleek-al-stervende-te-zijn~a0ec0f3e/
https://www.destentor.nl/regio/achter-de-schermen-bij-bron-en-contactonderzoek-van-ggd-ijsselland-iemand-die-gebeld-moest-worden-bleek-al-stervende-te-zijn~a0ec0f3e/
https://www.destentor.nl/regio/achter-de-schermen-bij-bron-en-contactonderzoek-van-ggd-ijsselland-iemand-die-gebeld-moest-worden-bleek-al-stervende-te-zijn~a0ec0f3e/
https://www.destentor.nl/regio/achter-de-schermen-bij-bron-en-contactonderzoek-van-ggd-ijsselland-iemand-die-gebeld-moest-worden-bleek-al-stervende-te-zijn~a0ec0f3e/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1485155/Afl-8-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-vaccinatiestress-en-wat-te-doen-met-kerst
https://www.destentor.nl/raalte/ruim-200-examenleerlingen-carmel-college-raalte-mogen-maandag-terug-naar-school-na-corona-uitbraak~a62db55a/
https://www.destentor.nl/regio/ggd-deelt-gezelligheidstips-hoe-we-toch-kerstmis-kunnen-vieren-in-coronatijd~a8dfb245/
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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 worden de regels conform de 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 door de 

meeste mensen goed nageleefd. 

• In de binnenstad van Deventer was echter sprake 

van grote drukte. In Zwolle nam de drukte 

daarentegen af ten opzichte van vorige week.  

• We zien ook dat er nog steeds sprake is van 

samenkomsten in bedrijfspanden, keten of 

thuissituaties en overlastsituaties waarbij vaak 

jeugd betrokken is. 

 

Sentiment inwoners 
• De meeste inwoners doen hun best om zich aan 

de regels te houden maar op sommige plekken is 

het nog te druk. De mondkapjesplicht wordt 

(bewust) niet overal goed nageleefd.   

Bijzonderheden 
• In Raalte en Zwolle werden afgelopen weekend 

distributiecentra geblokkeerd vanwege boerenprotesten. 

Hierbij lukte het niet iedereen om zich aan de 

coronaregels te houden. Na gesprekken en uiteindelijk 

een ultimatum (Zwolle) zijn de blokkades opgeheven.  

• Samenkomsten/ overlast van jeugd op straat, met 

vuurwerk.  

• Samenkomsten op parkeerplaatsen in auto's of 

thuissituatie (feestjes/ verjaardagen). 

Sentiment media 

• Burgemeester Zwolle wil landelijke regels voor 

boerenprotesten: 'Grens overschreden‘  

• Schappen in Overijsselse supermarkten zijn vandaag 

leeg als gevolg van de boerenprotesten. 

• Strengere corona-maatregelen onontkoombaar: ‘We 

gedragen ons kennelijk niet goed genoeg’ 
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Duiding: 
• Ten aanzien van de naleving zien we dat de meeste mensen zich houden aan de regels, desondanks was het in 

de binnenstad van Deventer te druk. In de binnenstad van Zwolle was het relatief rustig t.o.v. vorige week. 

• Er lijkt minder aandacht te worden gegeven aan het vuurwerkprotest. Het draagvlak lijkt hiervoor af te nemen. 

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

Naleving: boerenprotesten  

en samenkomsten 

woensdag 16 december 2020 

https://nos.nl/artikel/2360505-burgemeester-zwolle-wil-landelijke-regels-voor-boerenprotesten-grens-overschreden.html
https://nos.nl/artikel/2360505-burgemeester-zwolle-wil-landelijke-regels-voor-boerenprotesten-grens-overschreden.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1485835/Lege-schappen-in-supermarkt-na-boerenprotesten
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1485835/Lege-schappen-in-supermarkt-na-boerenprotesten
https://www.destentor.nl/zwolle/strengere-corona-maatregelen-onontkoombaar-we-gedragen-ons-kennelijk-niet-goed-genoeg-br-br~a19057df/
https://www.destentor.nl/zwolle/strengere-corona-maatregelen-onontkoombaar-we-gedragen-ons-kennelijk-niet-goed-genoeg-br-br~a19057df/
https://www.destentor.nl/zwolle/strengere-corona-maatregelen-onontkoombaar-we-gedragen-ons-kennelijk-niet-goed-genoeg-br-br~a19057df/


Handhaving algemeen 
• Over het algemeen zijn goede gesprekken mogelijk. 

Merendeel is zich bewust van de maatregelen en 

begrijpt dit.  

• Meerdere waarschuwingen gegeven voor het niet 

dragen van een mondkapje.  

• Afgelopen weekend een lichte afname te zien in 

meldingen van groepen jeugd die samenkomen en 

geen rekening houden met maatregelen. 

Sentiment 
• Zowel inwoners als handhavers ervaren de extra inzet 

als duidelijk. 

• Er lijkt minder aandacht te worden gegeven aan het 

vuurwerkprotest en ook het draagvlak hiervoor neemt af. 

 

Bijzonderheden 
• Bij de boerenprotesten hield niet iedereen zich aan de 

coronaregels. Na gesprekken en het stellen van een 

ultimatum (Zwolle) zijn de blokkades opgeheven.  

• Meldingen van (illegale) feesten en samenkomsten, waar 

ook volwassenen zich niet aan de maatregelen hielden. 

• Het aantal corona gerelateerde meldingen neemt op dit 

moment iets af.  

Meest voorkomende overtreding 
• Groepsvormingen in de vorm van feestjes thuis of in 

een keet en 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 waren de boerenprotesten waar niet iedereen zich hield aan de coronaregels. 

• Het aantal vuurwerkincidenten neemt ten opzichte van de voorgaande week af 

• Handhavers controleren strenger op het naleven van mondkapjesplicht en drukte in de binnensteden. 

Handhaving: handhaafbaar,  

maar de extra inzet is nodig 

woensdag 16 december 2020 

Waarschuwingen en boetes 
• Handhavers controleren strenger op het naleven van 

mondkapjesplicht en drukte in de binnensteden. 


