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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: lichte daling 

Test- en labcapaciteit: aantal testen licht gedaald 

Bco: minder uitgebreid 

Vaccinatie: vanaf 15 januari in IJsselland  

Zorgcontinuïteit: grenzen van capaciteit in zicht  

Naleving: vuurwerkoverlast en samenkomsten 

Handhaving: beheersbare jaarwisseling 
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Lopende clusters: 
• Zwolle (VVT, instelling, bedrijf) 

• Raalte (VVT) 

• Hardenberg (VVT) 

• Dalfsen (VVT) 

 

 

 

 

• Steenwijkerland (VVT, instelling) 

• Deventer (VVT, instelling, 

organisatie) 

• Staphorst (VVT, instelling) 

• Kampen (bedrijf) 

• Ommen (VVT) 

• Olst-Wijhe (VVT) 

 

                 
  

         Nieuw bevestigde besmettingen  

  (per 100.000 inwoners)  

 

Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 1.998 
Per 100.000 inwoners: 
• IJsselland:  376 

• Nederland: 327 

 

Duiding: 
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week iets verder gedaald, maar minder dan landelijk. 

• In Staphorst en Hardenberg waren deze week relatief de meeste besmettingen.  

• In de meeste leeftijdsgroepen is een geringe daling van het aantal besmettingen. In de leeftijdsgroep 70+ is het aantal gestegen. 

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 102, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 136 nieuwe besmettingen gemeld.  

• In meer dan een derde (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden. Dat is meer dan landelijk. 

Coronavirus:  

Lichte daling 

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

• In de hele regio meerdere clusters binnen de VVT 

en instellingen.  
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Testcijfers GGD 
Aantal testen in NL en IJsselland 

Per 100.000 inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 
*cijfers van Nederland voor week 53 zijn  
niet compleet, betreft alleen testen  
waarvan uitslag bekend is 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Aantal testen rond Kerst en de jaarwisseling lager dan daarvoor 

• Aanbod testen groter dan vraag 

• Afspraak voor een test, meestal < 6 uur 

• Testuitslag antigeen binnen een paar uur, pcr binnen 24-36 uur 

Testen  
• Gemiddeld per dag: 1.995 testen 

• Piek: 29 december 2.549 testen 

• Regionaal getest afgelopen week:13.965 

• Landelijk getest afgelopen week: 349.417 

Duiding: 
Afgelopen weken is er minder getest dan de weken ervoor. Er is wel voldoende aanbod in de regio,  

maar de vraag is dus minder. Of dit komt doordat men minder klachten heeft is (nog) niet te zeggen. 
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Test- en labcapaciteit:  

Aantal testen licht gedaald 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• Meeste besmettingen binnen het gezin/de familie 

• Ook veel positieve zorgmedewerkers de afgelopen 

weken.  

• Mensen zijn over het algemeen goed bereid om mee 

te werken aan bco 

 

Actueel 
• Druk op zorg is groot, zeker in de VVT-sector. 

• Na forse stijging nu lichte daling aantal bevestigde 

besmettingen. Maar rond de feestdagen is er minder 

getest. Daarom  te vroeg om al conclusies te 

trekken. 

• Discussies rond vaccinatiestrategie: wie mag eerst? 

 
 

 

 

 

 

N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers. 

Duiding: 
Bron- en contactonderzoek is nu minder uitgebreid vergeleken met het bco aan het begin van de crisis. Dit i.v.m. de 

nog steeds hoge aantallen. Bco kan weer worden uitgebreid als het aantal positieven (verder) daalt. Daardoor komt er 

weer meer zicht op de verspreiding van het virus in de regio. 

BCO:  

minder uitgebreid 

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn 
- Kan ik een thuisbemonstering afspreken? 

- Mag ik al uit isolatie? (voor jaarwisseling) 

- Vragen uit onderwijs i.v.m. noodopvang 

- Kan ik een 5-dagentest afspreken? 

- Kan ik me aanmelden voor een coronavaccinatie? 

- Kom ik in aanmerking voor een coronavaccinatie? 

- Heb ik voorrang door mijn beroep of risicofactor? 

- Wanneer krijg ik de oproep om een afspraak te 

maken voor mijn vaccinaties? 

- Ik heb een medische achtergrond en wil graag helpen 

bij het vaccineren. Hoe meld ik me daarvoor aan? 

- Veel vragen van ZZP’ers; hoe meld ik mij aan voor 

een vaccinatie? 
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Sentiment media 
• Opnieuw minder coronabesmettingen in Oost-

Nederland 

• Alleen testlocatie IJsselhallen in Zwolle nog open vanaf 

2 januari, zowel PCR- als sneltesten in IJsselhallen 
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https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent/?siteKey=Dl16ymCePojG0NiW&callbackUrl=https://www.destentor.nl/privacy-gate/accept-tcf2?redirectUri%3d/regio/kaart-opnieuw-minder-coronabesmettingen-in-oost-nederland-harderwijk-is-de-negatieve-uitschieter~a84eeb72/
https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent/?siteKey=Dl16ymCePojG0NiW&callbackUrl=https://www.destentor.nl/privacy-gate/accept-tcf2?redirectUri%3d/regio/kaart-opnieuw-minder-coronabesmettingen-in-oost-nederland-harderwijk-is-de-negatieve-uitschieter~a84eeb72/
https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent/?siteKey=Dl16ymCePojG0NiW&callbackUrl=https://www.destentor.nl/privacy-gate/accept-tcf2?redirectUri%3d/regio/kaart-opnieuw-minder-coronabesmettingen-in-oost-nederland-harderwijk-is-de-negatieve-uitschieter~a84eeb72/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/
https://www.wvzwollezuid.nl/vanaf-2-januari-is-alleen-nog-de-testlocatie-ggd-ijsselland-open-in-de-ijsselhallen-voor-zowel-pcr-testen-als-antigeentesten-sneltesten-en-vaccineren/


Aanpak eerste fase coronavaccinatie | rijksoverheid.nl 
• Voorbereiding vaccinatiecampagne in IJsselland; opbouw 

vaccinatielocatie IJsselhallen is versneld: opbouw in volle gang, 

geldt ook voor eindbepaling functieprofielen en werving 

medewerkers, 13 januari ‘dry run’, 15 januari start vaccineren 

zorgmedewerkers. 

• Werken met dagkoersen: anticiperen, meebewegen en acteren. 

• Webpagina GGD IJsselland coronavaccinatie met belangrijkste 

info sinds half december, dagelijkse update. 

• Geen speciale telefoonlijn GGD IJsselland maar routing via 

algemene telefoonnummer 038 428 1428 

• Landelijke reclamecampagne vaccineren in volle gang, o.a. 

advertentie ‘We stropen onze mouwen op’ 5 januari in 

dagbladen. 

• Brief uitnodiging zorgmedewerkers en toolkit communicatie naar 

zorgwerkgevers gestuurd. 

• Medewerkers worden op naam uitgenodigd  

sinds 3 januari (alleen zij krijgen het  

telefoonnummer om een afspraak te maken). 

Vaccinatie algemeen 
• Start pilot vaccinaties: 6 januari start bij GGD in 

Veghel en in enkele ziekenhuizen (waaronder 

Isala!).  

• Vanaf 8 januari starten als onderdeel van de pilot 

de GGD’en in Rotterdam en Houten, 11 januari 

in Amsterdam, Assen en Den Haag. Na deze 

voorbereiding zullen met ingang van 15 januari 

alle GGD‘en waaronder GGD IJsselland 

vaccineren (pilotfase fan afgerond). 

 

 

Sentiment media 
• Zo gaat de GGD vacccineren in de IJsselhallen 

• Gezamenlijke start coronavaccinatie op 6 januari 

• GGD’s druk op zoek naar prikkers 

• Steeds een andere vaccinatiestrategie 

• Eerste vaccinaties woensdag al, vanaf april 

gehele bevolking aan de beurt 

 

 

Vaccinatie: na pilot vanaf  

15 januari in IJsselland  

woensdag 6 januari 2021 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/nieuws/2020/12/08/aanpak-eerste-fase-coronavaccinatie
https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/corona/coronavaccinatie/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/05/advertentie---we-stropen-onze-mouwen-op
https://www.ad.nl/binnenland/zo-gaat-de-ggd-vaccineren-in-de-ijsselhallen-twaalf-prikken-per-uur-per-priklijn~a2fe72e3/
https://www.ad.nl/binnenland/zo-gaat-de-ggd-vaccineren-in-de-ijsselhallen-twaalf-prikken-per-uur-per-priklijn~a2fe72e3/
https://www.ad.nl/binnenland/zo-gaat-de-ggd-vaccineren-in-de-ijsselhallen-twaalf-prikken-per-uur-per-priklijn~a2fe72e3/
https://www.ad.nl/binnenland/zo-gaat-de-ggd-vaccineren-in-de-ijsselhallen-twaalf-prikken-per-uur-per-priklijn~a2fe72e3/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6684235/GGD-s-druk-op-zoek-naar-prikkers-zelfs-de-brandweer-gaat-helpen
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6684235/GGD-s-druk-op-zoek-naar-prikkers-zelfs-de-brandweer-gaat-helpen
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6684235/GGD-s-druk-op-zoek-naar-prikkers-zelfs-de-brandweer-gaat-helpen
https://nos.nl/artikel/2363001-steeds-een-andere-vaccinatiestrategie-deze-vragen-staan-nog-open.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-vaccinaties-woensdag-al-vanaf-april-gehele-bevolking-aan-de-beurt~b5c3ceaf/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerste-vaccinaties-woensdag-al-vanaf-april-gehele-bevolking-aan-de-beurt~b5c3ceaf/
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Zorgcontinuïteit: grenzen van  
capaciteit in zicht 
 

VVT 
• Situatie zeer zorgelijk, capaciteitsproblematiek is groot. 

• Toename van uitval personeel. 

• Stijging besmettingen onder personeel is hier mede oorzaak van. 

• Afschalen in wijkverpleging waar mogelijk, familie neemt over. 

• Vraag naar personele bijstand uit andere sectoren is gesteld. 

• Daarnaast waar mogelijk overschakelen op een andere manier van 

werken: andere taakverdeling personeel, verdere clustering van 

bewoners, enz. 

 

Cijfers Covid ziekenhuizen 
IJsselland  

• Bezetting kliniek: 139 

• Bezetting IC: 45 

 

 Spreiding ziekenhuizen 
Duiding 
• Acute zorg regio Zwolle, waar heel IJsselland binnen valt, is momenteel 

één van de zwaarst getroffen regio’s wat betreft capaciteitsproblematiek 

in de ziekenhuizen. 

• Zorgorganisaties weten met veel moeite de zorg op korte termijn nog te 

continueren, maar de rek is eruit. 

• Prognoses laten zien, dat de druk op de zorg naar verwachting nog 

langere tijd zal aanhouden. Er wordt gekeken naar opschaling bij 

ziekenhuizen en VVT.  
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Landelijk  

• Bezetting kliniek: 2130 

• Bezetting IC: 706 

 

 

 

Ziekenhuizen 
• Alle ziekenhuizen lopen tegen de grenzen aan van hun capaciteit. 

Zowel op de IC als in de kliniek ligt alles vol, waarbij in de kliniek iets 

meer lucht is.  

• Ziekenhuizen denken na over opvang binnen de eigen organisatie 

door beperkte uitstroom VVT; 

• Verdere opschaling IC bedden is nodig van nu 1350 bedden naar 

uiteindelijk 1700 bedden (landelijk); 

• Verdere opschaling van klinische bedden is nodig naar fase 2d 135 

bedden. Dat is nu 118 (regionaal);  

• Dit betekent ook dat Zelfstandige Behandel Centra af moeten 

schalen. Dit levert mogelijk personele capaciteit op die ingezet kan 

worden in de ziekenhuizen of de VVT; 

• Ziekenhuizen gaan zich voorbereiden op het zwarte scenario. 

 

Cijfers Covid VVT IJsselland 
• COVID bedden buiten ziekenhuis:  

• 45 bezet 

• 9 beschikbaar 

• 23 opschalingscapaciteit 
• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 34 (40,7%) 
 



Naleving algemeen 
• Over het algemeen wordt een groot deel van de 

maatregelen goed nageleefd. 

• De jaarwisseling is rustiger verlopen in vergelijking 

met voorgaande jaren, met een beperkt aantal 

excessen. Wel veel meldingen van vuurwerk- of 

geluidsoverlast en (grotere) samenscholingen. 

• Het carbidschieten in de regio is over het algemeen 

goed verlopen. Een enkele keer werd er geschoten 

op een niet aangewezen plek. 

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

nieuwe richtlijnen te houden. Jeugd blijft echter 

zoeken naar manieren om samen te kunnen komen, 

dit was ook merkbaar tijdens de jaarwisseling. 

 

Bijzonderheden 
• Zware explosie van een vuurwerkbom in Deventer 

waarbij +/- 20 woningen beschadigd raakten. 

• Grote samenkomst van jeugd (+100 man) bij rotonde in 

Staphorst, gepaard met vuurwerkoverlast. 

• Politie in Dalfsen werd bekogeld met flessen en 

vuurwerk door een groep jongeren. 

Sentiment media 
• Jeugd in Dalfsen gooit met flessen en vuurwerk naar 

agenten. 

• Bom ontploft in Deventer: ruiten van 20 woningen 

exploderen door drukgolf. 

• Weinig vuurwerkslachtoffers op eerste hulp 

ziekenhuizen Oost-Nederland.  

Duiding: 
• Ten aanzien van de naleving zien we dat de meeste mensen zich tijdens de jaarwisseling en afgelopen weekend 

goed aan de maatregelen hebben gehouden en het carbid schieten goed verlopen is. 

• Wel was er sprake van veel vuurwerkoverlast, waarbij flinke schade is aangericht aan woningen en voertuigen, 

geluidsoverlast en (grotere) samenscholingen van jong en oud, met name rond de jaarwisseling. 

Naleving: vuurwerkoverlast  

en samenkomsten 
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https://www.destentor.nl/dalfsen/jeugd-in-dalfsen-gooit-met-flessen-en-vuurwerk-naar-agenten~a2acc97a/
https://www.destentor.nl/deventer/bom-ontploft-in-deventer-ruiten-van-20-woningen-exploderen-door-drukgolf~a4c90995/
https://www.destentor.nl/regio/weinig-vuurwerkslachtoffers-op-eerste-hulp-ziekenhuizen-oost-nederland~a7d440f8/


Handhaving algemeen 
• De situatie rondom de jaarwisseling is beheersbaar 

verlopen voor de handhavers. Een groot deel van 

de maatregelen werd goed nageleefd. 

• Het aantal corona gerelateerde registraties is gelijk 

met de voorgaande weken. 

Sentiment 
• Over het algemeen was de situatie beheersbaar. 

• Op enkele plekken werden hulpverleners gehinderd bij 

het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Bijzonderheden 
• Zware explosie van een vuurwerkbom in Deventer 

waarbij +/- 20 woningen beschadigd raakten. 

• Grote samenkomst van jeugd (+100 man) bij rotonde in 

Staphorst, gepaard met vuurwerkoverlast. 

• Politie in Dalfsen werd bekogeld met flessen en vuurwerk 

door een groep jongeren. 

Meest voorkomende overtreding 
• Meeste meldingen hebben een relatie tot 

samenkomsten, vuurwerk- en of geluidsoverlast, of 

het niet dragen van een mondkapje in supermarkten 

of wanneer er meerdere personen  (vanuit 

verschillende huishoudens) in één auto zitten. 

Duiding: 
• Over het algemeen kan worden gesproken van een beheersbaar verlopen jaarwisseling. 

• Meldingen concentreren zich rond vuurwerk- en geluidsoverlast, samenkomsten en niet dragen van mondkapjes. 

• Het aantal corona gerelateerde registraties is onveranderd ten opzichte van vorige weken. 

Handhaving: beheersbare  

jaarwisseling 
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Waarschuwingen en boetes 
• Met name bij excessen is er door de handhavers 

opgetreden rond de jaarwisseling en afgelopen weekend. 
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