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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: bijna volledig 

Vaccinatie: sinds 15 januari in IJsselland  

Zorgcontinuïteit: voorbereiding Britse variant 

Naleving: ondernemers zoeken ruimte en woningfeesten 

Handhaving: voldoende handhavingscapaciteit 
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Lopende clusters: 

• Zwolle (VVT, instelling, bedrijf) 

• Raalte (VVT) 

• Hardenberg (VVT en bedrijf) 

• Dalfsen (VVT) 

• Steenwijkerland (VVT) 

• Zwartewaterland (VVT en bedrijf) 

 

 

 

• Deventer (VVT, bedrijf) 

• Staphorst (VVT) 

• Ommen (VVT en bedrijf) 

• Kampen (VVT) 

• Olst-Wijhe (VVT) 

 

                 

  

         Nieuw bevestigde besmettingen  

  (per 100.000 inwoners)  

 

Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 1.185 
Per 100.000 inwoners: 
• IJsselland:  223 

• Nederland: 224 

 

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 de jongste leeftijdsgroep is het aantal besmettingen weer gedaald 

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 47, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 56 nieuwe besmettingen gemeld.  

• In bijna 30% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dat is een afname tov de week 

ervoor. 

Coronavirus: daling zet  

door 

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

woensdag 20 januari 2021 

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  

R: 0.98 
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Testcijfers GGD 
Aantal testen in NL en IJsselland 

Per 100.000 inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 
*cijfers van Nederland voor week 2 zijn  
niet compleet, betreft alleen testen  
waarvan uitslag bekend is 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Aantal testen nog steeds laag, aanbod testen groter dan vraag 

• Afspraak voor een test, meestal < 6 uur 

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

• Per 19/1 start prioriteitsteststraten in Deventer en Hardenberg (naast 

Zwolle) voor zorg en onderwijs 

Testen  
• Gemiddeld per dag: 1.461 testen 

• Piek: 13 januari 1.707  testen 

• Regionaal getest afgelopen week: 10.227 

• Landelijk getest afgelopen week: 293.119  

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. 

In gemeenten met relatief minder besmettingen wordt ook minder getest en andersom. 
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Test- en labcapaciteit: aantal 

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

gevolgd door besmettingen die werk gerelateerd zijn. 

• Ook veel positieve zorgmedewerkers de afgelopen 

weken.  

 

 Actueel 

• Landelijke trend dat minder mensen zich laten testen 

• Grote vaccinatiebereidheid zorgmedewerkers 

• Vaccinatiestrategie: wie mag wanneer? 

• Toename Britse variant van het coronavirus 

 
 

 

 

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:  

bijna volledig 

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn 
• Is mijn testuitslag al bekend? 

• Tot wanneer kan ik iemand besmetten? 

• Kunnen jullie thuis komen bemonsteren? 

• Kan ik mijn kind laten testen? 

• Ouders hebben klachten. Mogen kinderen naar de opvang? 

• Een begeleider is positief getest. Mogen kinderen naar de 

noodopvang? 

• We gaan onze sporters wekelijks testen. Wat doen we met 

het afval? 
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Sentiment media 
• Cijfermatige terugblik 2020 GGD IJsselland 

• Deze GGD-ers bezoeken mensen die te ziek, bang of 

verward zijn voor de teststraat 

• GGD-arts Gelderland: ‘Zou me verbazen als Britse 

coronavariant nog niet in onze regio is’ 

• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige 

(woensdag) en epidemioloog  (donderdag) op Radio 1 
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https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.zwartewaterkrant.nl/65346.html
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-ggd-ers-bezoeken-mensen-die-te-ziek-bang-of-verward-zijn-voor-de-teststraat-hij-beet-de-teststaaf-doormidden~a4ad1858/


Trends en knelpunten 
• Veel aandacht voor vaccineren: groepen willen voorrang 

• Vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers lijkt groot 

• Relatief veel mensen in deze regio vullen 

gezondheidsverklaring niet in van tevoren 

• Wisselende informatie over datum en hoeveelheid van levering 

vaccins (afhankelijkheid) 

• Oriëntatie met gemeenten op vaccineren op meerdere plekken 

in IJsselland 

Aantal vaccinaties Pfizer/BioNTech 
• Eerste drie dagen: 266 vaccinaties per dag 

• Daarna: 300 vaccinaties per dag 

• No shows: vrijwel niet 

 

 

 

Sentiment media 
• Deventer verpleegkundige krijgt als eerste coronaprik 

• Vaccineren van zorgpersoneel van start in de IJsselhallen 

• Verpleegkundige Carinova krijgt als eerste coronavaccinatie 

• Ook vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking 

gestart 

• Blog RTV Oost met Shanna van GGD IJsselland in de 

vaccinatielocatie 

 

Vaccinatie: sinds  

15 januari in IJsselland  

woensdag 20 januari 2021 
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N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale 

cijfers. 

Vragen publiek 
• Wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie? 

• Vragen over medische situatie in relatie tot 

vaccinatie 

 

 Duiding 
• Vaccineren zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen van start volgens plan 

• GGD volop in voorbereiding om te vaccineren verspreid over de regio 

N.B. De gehele vaccinatiestategie staat online (versie 12 januari). 

 

https://www.destentor.nl/zwolle/deventer-verpleegkundige-gerlinde-37-krijgt-als-eerste-coronaprik-bij-ggd-ijsselland-geen-moment-getwijfeld~ae30dfe8/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497524/Vaccineren-van-zorgpersoneel-van-start-in-IJsselhallen-Zwolle-en-op-UT-terrein-Enschede
https://staphorst.nieuws.nl/regio/47186/verpleegkundige-carinova-krijgt-als-eerste-coronavaccin/
https://staphorst.nieuws.nl/regio/47186/verpleegkundige-carinova-krijgt-als-eerste-coronavaccin/
https://staphorst.nieuws.nl/regio/47186/verpleegkundige-carinova-krijgt-als-eerste-coronavaccin/
https://staphorst.nieuws.nl/regio/47186/verpleegkundige-carinova-krijgt-als-eerste-coronavaccin/
https://nos.nl/artikel/2364931-ook-vaccinatie-kwetsbare-ouderen-en-mensen-met-beperking-van-start.html
https://nos.nl/artikel/2364931-ook-vaccinatie-kwetsbare-ouderen-en-mensen-met-beperking-van-start.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497649/Afl-12-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-ondanks-lockdown-toch-een-bruiloft
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497649/Afl-12-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-ondanks-lockdown-toch-een-bruiloft
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497649/Afl-12-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-ondanks-lockdown-toch-een-bruiloft
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497649/Afl-12-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-ondanks-lockdown-toch-een-bruiloft
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1497649/Afl-12-De-Impact-van-de-Tweede-Golf-ondanks-lockdown-toch-een-bruiloft
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-01-12_Vaccinatiestrategie_Afb_1.pdf
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-01-12_Vaccinatiestrategie_Afb_1.pdf
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-01-12_Vaccinatiestrategie_Afb_1.pdf
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-01-12_Vaccinatiestrategie_Afb_1.pdf
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-01-12_Vaccinatiestrategie_Afb_1.pdf
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VVT 
• Personele capaciteit blijft aandachtpunt.  

• Vaccinatie voor bewoners VVT is in voorbereiding.  
 

Cijfers Covid ziekenhuizen 
IJsselland  

• Bezetting kliniek: 62 

• Bezetting IC: 25 
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Landelijk  

• Bezetting kliniek: 1767 

• Bezetting IC: 678 

 

 

 

Ziekenhuizen 
• Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle op niveau 

conform landelijke en regionale afspraken.  

• IC bezetting in de regio nog hoog en iets boven evenredig aandeel, 

regio Zwolle kan uitplaatsen, het is aan intensivisten om dit te 

beoordelen.   

• Sinds vorige week daling bezetting kliniek, er is voldoende capaciteit 

beschikbaar. Regionaal is afgesproken om flexibel mee om te gaan 

en goed te kijken wat benodigd is.  

• Zelfstandige Behandel Centra schalen ook af. Dit levert mogelijk 

personele capaciteit op die ingezet kan worden in de ziekenhuizen 

of de VVT. Inventarisatie loopt op dit moment; 

• Eerste vaccinatie van COVID schil en RAV is afgerond. Maximale 

benutting van beschikbare vaccins.  

 

 

Cijfers Covid VVT IJsselland 
• COVID bedden buiten ziekenhuis:  

• 27 bezet 

• 25 beschikbaar 

• 23 opschalingscapaciteit 
• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 25 (29,1%) 
 

Zorgcontinuïteit: 

voorbereiding Britse variant 

Duiding 
• Witte keten is zich aan het voorbereiden op de Britse variant. 

• Ingezet wordt op maximaliseren van de samenwerking in de gehele 

keten.  

• Het effect van de Britse variant is de verergering van huidige 

problematiek, zoals druk personeel en beschikbare middelen.  

• Verwacht wordt dat de Britse variant in maart/april dominant is (bron: 

LCPS) 

 

 

 



Naleving algemeen 
• Over het algemeen worden de maatregelen door de 

meeste inwoners goed nageleefd. 

• We zien echter ook dat de regels worden 

overtreden, met name op de volgende onderdelen:  

‐ Ondernemers die toch open zijn (sportscholen, 

horeca, winkels, kappers of beauty salons). 

‐ Bezorgdiensten die actief zijn na de sluitingstijd 

of alcohol verkopen na 20:00 uur. 

‐ Samenscholingen in thuissituaties, keten en de 

openbare ruimte. 

Sentiment inwoners 
• Over het algemeen worden de regels door de 

meeste inwoners goed nageleefd. Daarentegen zijn 

er inwoners die bewust de regels overtreden.   

Bijzonderheden 
• Toename van ondernemers die meer ruimte zoeken door 

(illegaal) open zijn of elders hun vak uitoefenen (zoals 

sportscholen, horeca, winkels, kappers of  beauty salons)  

• Meerdere meldingen van samenscholingen op straat, 

waarbij ook veel mensen bijeen waren. Hierbij gaat het 

vaak om jongeren. 

• Toename in aantal woningfeesten. 

Sentiment media 
• Wellicht nog minder bezoek thuis, kabinet polst oppositie 

over avondklok. 

• Politie klaar voor avondklok, maar ‘sommige taken zullen 

worden stilgelegd’. 

• Meerdere meldingen van drukte in het openbaar vervoer 

op sociale media. 

 

Duiding: 
• Ten aanzien van de naleving zien we dat de meeste mensen zich houden aan de regels, maar er is ook een deel dat 

bewust de regels overtreedt.  

• Het afgelopen weekend waren er weer meldingen van woningfeesten gepaard met geluidsoverlast.  

Naleving: ondernemers zoeken  

ruimte en veel woningfeesten 
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https://www.destentor.nl/politiek/wellicht-nog-minder-bezoek-thuis-kabinet-polst-oppositie-over-avondklok~a2269771/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2364419-politie-klaar-voor-avondklok-maar-sommige-taken-zullen-worden-stilgelegd.html


Handhaving algemeen 
• Momenteel is er voldoende handhavingscapaciteit. 

Echter zien handhavers niet alles, dit betekent dat 

het beeld niet altijd compleet is.  

• Verschillende controles geweest bij winkels die 

open mogen zijn. Het beeld is dat het daar rustig is 

en de mondkapjesplicht over het algemeen goed 

wordt nageleefd. 
Sentiment 
• Over het algemeen is het rustig en is er voldoende 

handhavingscapaciteit. Daarbij merken we dat de 

meldingsbereidheid onder inwoners lijkt toe te nemen. 

Bijzonderheden 
• Opvallend meer meldingen van ondernemingen die 

‘berekenend’ de regels overtreden of gewoon open zijn 

• Toename van samenscholingen, op straat, thuis, keten 

of in bedrijfspanden. 

Meest voorkomende overtreding 
• Meeste meldingen betreffen samenkomsten en/of 

geluidsoverlast, het niet dragen van een mondkapje 

in supermarkten en in de auto (wanneer meerdere 

personen vanuit verschillende huishoudens in één 

auto zitten). 

Duiding: 
• Meldingen dat er bewust of ‘berekenend’ wordt afgeweken van de regels, door ondernemingen en samenkomsten. 

• Op illegale feesten en samenkomsten wordt er niet meer gewaarschuwd, maar gelijk beboet. 

• Meldingen concentreren zich rond samenkomsten en niet dragen van mondkapjes. 

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

Handhaving: voldoende 

handhavingscapaciteit  
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Waarschuwingen en boetes 
• Handhavers pakken de komende periode door op 

illegale feesten en samenkomsten. Dit betekent dat er  

niet meer gewaarschuwd wordt, maar gelijk beboet. Er is 

sprak van bewust afwijken van de regels en de mensen 

zijn hiervoor voldoende gewaarschuwd. 


