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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: daling zet door
Test- en labcapaciteit: aantal testen verder gedaald
Bco: weer uitgebreider mogelijk
Vaccinatie: vanaf 15 januari in IJsselland 
Zorgcontinuïteit: opschaling blijft van kracht
Naleving: signaal van ongehoorzamer gedrag
Handhaving: voldoende handhavingscapaciteit
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Lopende clusters:
• Zwolle (VVT, instelling, bedrijf)
• Raalte (VVT)
• Hardenberg (VVT)
• Dalfsen (VVT)
• Steenwijkerland (VVT)
• Zwartewaterland (VVT)

• Deventer (VVT, instelling)
• Staphorst (VVT)
• Ommen (VVT)
• Olst-Wijhe (VVT)

Nieuw bevestigde besmettingen 
(per 100.000 inwoners) 

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

1.808 Per 100.000 inwoners:
• IJsselland:  340
• Nederland: 286

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week iets verder gedaald.
• In Staphorst, Raalte, Ommen en Hardenberg waren deze week relatief de meeste besmettingen. In Raalte en Ommen is het aantal 

ook gestegen afgelopen week. 
• In de jongste leeftijdsgroep is het aantal besmettingen weer iets gestegen.
• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 86, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 110 nieuwe besmettingen gemeld. 
• In bijna 40% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden.

Coronavirus: daling zet 
door

Regiokaartje: Groene kleur wijst op relatief veel besmettingen per gemeente per 100.00 inwoners.
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Cluster informatie:
De meeste clusters bevinden zich in de VVT-sector. 
In bijna alle gemeenten in de regio lopen er op dit 
moment clusters in deze sector.

Landelijke  
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Testcijfers GGD
Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners

*cijfers van Nederland voor week 1 zijn 
niet compleet, betreft alleen testen 
waarvan uitslag bekend is

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testen lager dan in december, vooral de zondag heel weinig
• Aanbod testen groter dan vraag
• Afspraak voor een test, meestal < 6 uur
• Testuitslag antigeen binnen een paar uur, pcr binnen 24-36 uur
• We onderzoeken de opties om de overcapaciteit testen op maat en flexibel in te 

zetten.

Testen 
• Gemiddeld per dag: 1.850 testen
• Piek: 5 januari 2.225  testen
• Regionaal getest afgelopen week: 12.951
• Landelijk getest afgelopen week: 324.105

Duiding:
Afgelopen weken is er minder getest dan de weken ervoor. Er is wel voldoende aanbod in de regio, 
maar de vraag blijft dus minder. Of dit komt doordat men dankzij de lockdown minder klachten heeft of dat de testbereidheid 
afneemt is onduidelijk.
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Test- en labcapaciteit: 
aantal testen is verder gedaald
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Bron- en contactonderzoek (bco)
• Meeste besmettingen binnen het gezin/de familie 

(deels te linken aan feestdagen).
• 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 enorm, zeker in de VVT-sector.
• Discussies rond vaccinatiestrategie: wie mag eerst, 

wanneer ik dan?

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

Duiding:
• Door de daling van het aantal besmettingen voeren we sinds vorige week het bron- en contactonderzoek weer 

uitgebreider uit. Dat wil zeggen dat de GGD zelf de nauwe contacten van een positief getest persoon weer 
benadert. Daardoor komt er weer meer zicht op de verspreiding van het virus in de regio.

BCO: weer uitgebreider
mogelijk

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn
- Veel bco
- Is mijn testuitslag al binnen?
- Kan ik me thuis laten testen?
- Ik heb nog steeds milde klachten, mag ik al uit 

quarantaine/isolatie?
- Kan ik helpen met vaccineren?
- Vragen van scholen: vb. over Engelse variant virus
- Mijn kind van 7 is verkouden. Moeten we gaan testen 

en moeten wij als gezin thuisblijven?
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Sentiment media
• GGD IJsselland: 40 procent van de zorg- en 

verpleeghuizen heeft corona in de gelederen 
• Corona treft woonzorgcentra hard
• Coronaspreekuur GGD IJsselland op Radio 1 

Onderzoek impact corona op jongeren en ouderen
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https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1493341/GGD-IJsselland-40-procent-van-de-zorg-en-verpleeghuizen-heeft-corona-in-de-gelederen
https://www.destentor.nl/zwolle/corona-treft-woonzorgcentra-ijsselland-hard-bezoek-blijft-mogelijk-als-het-even-kan~aee33edf/
https://www.nporadio1.nl/stax-toine/onderwerpen/70430-2021-01-07-auto-immuniteit-duur-van-bescherming-en-zwangerschap-het-corona-spreekuur-met-ggd-ijsselland
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/91878/ggd-ijsselland-onderzoekt-impact-coronacrisis-op-jongeren-en-ouderen.html


Aanpak eerste fase coronavaccinatie | rijksoverheid.nl
• Vaccinatielocatie nagenoeg klaar
• Bijstellen werkwijzen bijna dagelijks op basis van landelijke info.
• Aantal priklijnen: tien (start met vier)
• 13 en 14 januari ‘dry run’ (doen en zelf ervaren!), (N.B. Alle 

medewerkers oefenen de professionele kant een paar keer 
maar doorlopen de vaccinatie ook een keer als te vaccineren 
persoon)

• 14 januari ‘s avonds: eerste levering vaccins (975 Pfizer-
vaccins, verdeeld over 195 flesjes)

• 15 januari start vaccineren zorgmedewerkers
• Eerste drie dagen 266 vaccinaties per dag, vanaf 18 januari 300 

per dag
• Openingstijden daadwerkelijk vaccineren: van 9.00 tot 17.00 

uur, op woensdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur.
• Eerste vaccinatie voor een zorgmedewerker van Carinova

(officieel moment voor start vaccineren).
• Aantal beschikbare vaccins per dag afhankelijk van landelijke 

aanlevering en verdeling (van 350 naar 250 naar 300)
• Het grote knelpunt is de beschikbaarheid van vaccins
• Hoge vaccinatiebereidheid: Beschikbare vaccinatieafspraken 

voor zorgmedewerkers binnen een paar dagen helemaal vol.
• Webpagina GGD IJsselland coronavaccinatie met belangrijkste 

info, dagelijkse update.

Vaccinatie algemeen
• Vrijdag 15 januari coronavaccinaties door alle 

GGD‘en waaronder GGD IJsselland in Zwolle 
(zorgmedewerkers verpleeghuizen).

• Vaccinatiebereidheid lijkt toegenomen.

Sentiment media
• Carmen en Erna waren de eersten in hun 

ziekenhuis in Zwolle en Deventer
• Interview Rouvoet en Rigter over vaccineren
• Thuis in Overijssel met Rianne van den Berg
• Coronaprikkers melden zich massaal bij GGD 

IJsselland
• Afspraken voor 200.000 zorgmedewerkers bijna 

volgeboekt

Vaccinatie: vanaf 15 januari 
in IJsselland 
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Vragen publiek
• Vragen van ZZP-ers over toegang tot vaccinatie
• Vragen van mensen om voorrang bij vaccinatie 

(door medische situatie of als mantelzorger)
• Vragen of we op locatie kunnen vaccineren
• Wanneer ben ik aan de beurt?
• Al corona gehad. Nog vaccineren?
• Medische informatie: kan ik dan wel 

gevaccineerd worden?

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.destentor.nl/deventer/carmen-en-erna-waren-de-eersten-in-hun-ziekenhuis-in-deventer-en-zwolle-hopelijk-het-begin-van-het-einde~adadc7ab/
https://www.tubantia.nl/dossier-coronavirus/ggd-kopstukken-tevreden-over-bekritiseerd-vaccinatieprogramma-in-april-en-mei-gaan-we-los~a683142c/
https://www.rtvoost.nl/tv/programma/1035/Thuis-in-Overijssel/aflevering/569123
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1494903/Coronaprikkers-melden-zich-massaal-bij-GGD-IJsselland-Overweldigend-aantal-sollicitaties
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/afspraken-zorgmedewerkers-bijna-volgeboekt/
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Zorgcontinuïteit: opschaling
blijft van kracht

VVT
• Personele capaciteit blijft aandachtpunt. 

• Er is een tijdelijke stop instroom vanuit thuis naar de VVT met 

uitzondering van crisissituaties.  

• Vaccinatie voor bewoners VVT is in voorbereiding. 

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 
• Bezetting kliniek: 57
• Bezetting IC: 30

Bezetting ziekenhuizen IJsselland Duiding
• Er is wat meer lucht en het zwaarste scenario is meer afgewend. 

• Prognoses laten nu een lichte daling van de druk zien, maar huidige 

opschalingsniveau blijft van kracht. Mede door onzekerheid rondom 

verspreiding Britse variant. 
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Landelijk 
• Bezetting kliniek: 1926
• Bezetting IC: 695

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. Situatie lijkt zich wel te stabiliseren, want het verergert 

niet. 

• Er zijn landelijk 1450 IC bedden. 

• Er is een hoge vaccinatiebereidwilligheid in onze regio. Cijfers Covid VVT IJsselland
• COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 42 bezet

• 21 beschikbaar

• 23 opschalingscapaciteit

• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 32 (37,2%)



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

maatregelen goed nageleefd.
• Er is sprake van een toename in het aantal feestjes 

waarbij mensen (met name jongeren) samen 
komen en geluidsoverlast veroorzaken. 

Sentiment inwoners
• Over het algemeen worden de regels goed 

nageleefd en is het rustig op straat. Daarentegen 
zijn er verschillende signalen vanuit de politie en 
gemeenten dat ondernemers en inwoners 
bewust/gecalculeerd ongehoorzamer worden.

Bijzonderheden
• Meldingen dat contactberoepen (zoals kappers en 

nagelstudio's) illegaal open zijn en dat er bij detailhandel 
toch afhaalmogelijkheden zijn.

• We zien dat meer mensen samen boodschappen doen, 
terwijl het advies is om dit zoveel mogelijk alleen te doen.

Sentiment media
• De lockdown wordt met drie weken verlengd, steun wordt 

uitgebreid. 
• Op social media ontstaan steeds meer negatieve reacties 

op hoge besmettingsaantallen in bepaalde gemeenten.

Duiding:
• De meeste inwoners en ondernemers houden zich aan de regels maar er zijn ook signalen dat inwoners en 

ondernemers bewust/gecalculeerd ongehoorzamer worden.
• Het afgelopen weekend was er sprake van een toename in het aantal feestjes. Er waren veel meldingen van 

geluidsoverlast van groepen (met name jongeren).

Naleving: signaal van 
ongehoorzamer gedrag
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https://nos.nl/artikel/2363784-lockdown-wordt-met-drie-weken-verlengd-steun-uitgebreid.html


Handhaving algemeen
• Door de lockdown is er momenteel voldoende 

handhavingscapaciteit. Er gebeurt echter veel (ook 
in thuissituaties) wat handhavers niet zien of 
kunnen waarnemen.   

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

Sentiment
• Over het algemeen is het rustig en is er voldoende 

handhavingscapaciteit. 

Bijzonderheden
• Meldingen dat contactberoepen (zoals kappers en 

nagelstudio's) illegaal open zijn en dat er bij detailhandel 
toch afhaalmogelijkheden zijn.

• Meerdere meldingen van geluidsoverlast waar te veel 
mensen bijeen waren.

Meest voorkomende overtreding
• Meeste meldingen betreffen samenkomsten met 

teveel personen, het niet dragen van een 
mondkapje in supermarkten en niet dragen van een 
mondkapje wanneer meer personen vanuit 
verschillende huishoudens in één auto zitten.

Duiding:
• Door de lockdown is er momenteel voldoende handhavingscapaciteit. 
• Meldingen concentreren zich rond geluidsoverlast, samenkomsten en niet dragen van mondkapjes.
• Het aantal corona gerelateerde registraties is onveranderd ten opzichte van voorgaande weken.

Handhaving: voldoende 
handhavingscapaciteit 
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Waarschuwingen en boetes
• Bij meldingen van geluidsoverlast waarbij men zich niet 

houdt aan de richtlijnen worden waarschuwingen en 
bekeuringen afgegeven. 


