
 
  
 

woensdag 24 februari 2021 

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: aantal besmettingen is gestegen 

Test- en labcapaciteit: aantal testen is gestegen 

Bco: volledig bco  

Vaccinatie: loopt goed 

Zorgcontinuïteit: stabilisatie, maar alert 

Naleving: drukte op straat en in natuurgebieden 

Handhaving: controles op drukke plekken 
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Lopende clusters: 

• Dalfsen (instelling) 

• Deventer (bedrijf) 

• Hardenberg (bedrijf, VVT, onderwijs) 

• Kampen (VVT, bedrijf) 

• Steenwijkerland (bedrijf, onderwijs) 

 

 

 

 

 

• Raalte (bedrijf, VVT) 

• Staphorst (bedrijf) 

• Ommen (VVT, bedrijf) 

• Olst-Wijhe (bedrijf) 

• Zwartewaterland (bedrijf, VVT)  

• Zwolle (VVT, bedrijf, onderwijs) 

 

 

                 

  

         Nieuw bevestigde besmettingen  

  (per 100.000 inwoners)  

 

Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 610 
Per 100.000 inwoners: 
• IJsselland:  115 

• Nederland: 173 

 

Duiding: 
• Na een daling  gedurende een aantal weken is het aantal besmettingen  in de regio IJsselland nu gestegen. 

• In Zwartewaterland, Olst-Wijhe en Staphorst waren deze week relatief de meeste besmettingen 

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 25, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 31 nieuwe besmettingen gemeld.  

• In 12% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dit is ongeveer gelijk gebleven. 

Coronavirus: aantal  

besmettingen is gestegen 

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

woensdag 24 februari 2021 

Cluster informatie: 

Het aantal clusters in de VVT sector wordt minder. 

Momenteel spelen de meeste clusters zich af binnen 

bedrijven en zijn er een aantal clusters gerelateerd aan 

het onderwijs 

Landelijke  

R: 0.99 

(05-02)) 
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Testcijfers GGD 
Aantal testen in NL en IJsselland 

Per 100.000 inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 
*cijfers van Nederland voor week 7 zijn  
niet compleet, betreft alleen testen  
waarvan uitslag bekend is 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Toename aantal testafspraken  

• Afspraak binnen 6 uur, uitslag binnen 24 uur 

• Veel telefoontjes om kinderen in te plannen voor een test op dag 5 

• Corona ademtest weer opgestart (Amsterdam) 

• Veel vragen over het testen van kinderen jonger dan 6 jaar. 

 

 

Testen  
• Landelijk getest afgelopen week:   263.291 

• Regionaal getest afgelopen week: 7.955       

- Gemiddeld per dag: 1.136  testen 

    - Piek: 16 februari 1.250 testen 

 

Duiding: 
• Na een dalende trend is er nu weer sprake van een stijging van het aantal inwoners dat zich heeft laten testen 

• In Zwolle, Zwartewaterland en Ommen is relatief het meest getest afgelopen week. 

• Het relatieve aantal uitgevoerde testen ligt lager dan het landelijke aantal, maar zowel landelijk als regionaal is er een 

stijging. 

• Het vindpercentage is regionaal iets gedaald ten opzichte van de week ervoor en ligt lager dan het landelijke percentage. 
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Test- en labcapaciteit:  

aantal testen is gestegen 
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Bron- en contactonderzoek (bco) 
• De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats 

binnen het gezin of na (familie)bezoek. Gevolgd door 

besmettingen die op het werk plaatsvinden. 

• Nu basisonderwijs weer open is, veel bco rond 

scholen en kinderen. Een aantal schoolklassen in 

quarantaine. 

 

 

 Actueel 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

BCO:  

volledig bco  

Knelpunten en onderwerp publieks- en proflijn 
- Kunnen jullie komen voor een thuisbemonstering? 

- Ik wil een afspraak maken voor een coronatest voor 

mijn kind op de vijfde quarantaine dag? 

- Gesprekken rond kinderen vragen meer tijd 

- Hoe gaat dat eigenlijk, een coronatest bij een kind? 

- Complimenten voor de manier waarop we omgaan met 

kinderen tijdens de coronatest 

- Net als in vorige voorjaar: eerste vragen over 

hooikoorts en corona 
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Sentiment media 
• Schouderklop inwoners IJsselland 

• GGD Amsterdam voert ademtest weer in 

• Het geheim van IJsselland; positieve uitzondering op de 

coronakaart 

• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige 

(woensdag) en epidemioloog  (donderdag) op Radio 1 
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Duiding bco: 

• Doordat  de GGD de contacten van een positief  persoon zelf benadert, is er meer zicht op de verspreiding van het 

virus in de regio en kunnen eventuele clusters beter gemonitord worden.  

• Mensen werken over het algemeen goed mee met het bco, een enkele keer willen ze geen gegevens van contacten 

doorgeven. 

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/corona-laait-op-in-genemuiden-cafetaria-en-winkels-dicht-schoolklassen-in-quarantaine~ad0b7fea/
https://nos.nl/artikel/2369244-ggd-amsterdam-gaat-ademtest-weer-invoeren-landelijke-uitrol-ook-hervat.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/491161442/het-geheim-van-i-jsselland-positieve-uitzondering-op-de-coronakaart
https://www.telegraaf.nl/nieuws/491161442/het-geheim-van-i-jsselland-positieve-uitzondering-op-de-coronakaart
https://www.telegraaf.nl/nieuws/491161442/het-geheim-van-i-jsselland-positieve-uitzondering-op-de-coronakaart


Trends en knelpunten GGD 
• Vaccineren met twee verschillende vaccins verloopt goed 

• Routing gescheiden processen vaccin verder geoptimaliseerd 

• 2e vaccinatie zorgmedewerkers verpleeghuizen klaar. 1e 

vaccinatie ouderen 80+ loopt (Pfizer), zorgmedewerkers 

gehandicaptenzorg en Wmo sinds 15/2 met AstraZeneca (eerst 

zorgmedewerkers van de wachtlijst); vertraging op nieuwe 

afspraken door tegenvallende levering AstraZeneca (AZ) 

• Miljoenste vaccinatie in Nederland op 21/2 

 

 

 

Aantal vaccinaties  

Landelijk: 1.062.871 vaccinaties  

(741.003 gezet door GGD'en, 94.551 gezet in ziekenhuizen, 
207.483 gezet in langdurige zorginstellingen en 19.834 gezet in 
huisartsenpraktijken) bron: coronadashboard van de Rijksoverheid 

GGD IJsselland : 23.090 vaccinaties gezet  

Vaccinatie: loopt goed 
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Vragen publiek 
• Kan ik even tussendoor gevaccineerd worden? 

• Wie weet of ik onderliggend lijden heb, wie plant 

mij in? 

• Waarom kan ik niet in Zwolle terecht en moet ik 

naar een andere plaats reizen?  

• Ik ben doorverwezen door mijn arts naar jullie 

• Wanneer ben ik aan de beurt? 

• Welk vaccin krijg ik? 

Sentiment media 
• AstraZeneca past leveringsschema aan 

• Poppodium op Snipperling sneuvelt 

• Reportage ‘Eén Vandaag’IJsselhallen Zwolle 

 

 Duiding 
• Vaccineren verloopt voorspoedig maar lagere levering AstraZeneca veroorzaakt vertraging. Levering van voldoende 

vaccins is cruciaal voor alle partijen die vaccineren en voor in gebruik nemen nieuwe vaccinatielocaties.  

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 5 februari). 

 

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen) 
• Via eigen werkgever:  RAV, ziekenhuizen en huisartsen 

afgerond (via Isala) 

• VVT- en VG-cliënten: via instellingsartsen bijna afgerond, via 

de huisarts (Moderna): 2e ronde van 24/2 tot en met 1/3; via 

Medrie: start vanaf 18/2 met 6 mobiele prikteams voor totale 

gebied (in 1 tot 2 weken). Voor Steenwijk en een deel van 

Staphorst via de huisartsenpost in Meppel: verwachting eind 

februari levering vaccins. 

• Via huisartsenpraktijk: wachten op vaccins voor ouderen die 

niet voldoende mobiel zijn; en doelgroep 60-64 jaar met 

indicatie en mensen met Down en BMI >40 (wachten op AZ) 

https://www.rivm.nl/nieuws/astra-zeneca-past-leveringsschema-aan
https://www.rivm.nl/nieuws/astra-zeneca-past-leveringsschema-aan
https://www.rivm.nl/nieuws/astra-zeneca-past-leveringsschema-aan
https://www.destentor.nl/deventer/poppodium-op-snipperling-sneuvelt-voor-vaccineren-tegen-corona-de-hip-voelt-zich-gepiepeld-br~a4f85e7a/
https://www.destentor.nl/deventer/poppodium-op-snipperling-sneuvelt-voor-vaccineren-tegen-corona-de-hip-voelt-zich-gepiepeld-br~a4f85e7a/
https://www.destentor.nl/deventer/poppodium-op-snipperling-sneuvelt-voor-vaccineren-tegen-corona-de-hip-voelt-zich-gepiepeld-br~a4f85e7a/
https://www.destentor.nl/deventer/poppodium-op-snipperling-sneuvelt-voor-vaccineren-tegen-corona-de-hip-voelt-zich-gepiepeld-br~a4f85e7a/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-wordt-7-dagen-per-week-gevaccineerd-op-de-priklocatie-in-zwolle-voor-sommigen-het-eerste-uitje-sinds-maanden/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-wordt-7-dagen-per-week-gevaccineerd-op-de-priklocatie-in-zwolle-voor-sommigen-het-eerste-uitje-sinds-maanden/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-wordt-7-dagen-per-week-gevaccineerd-op-de-priklocatie-in-zwolle-voor-sommigen-het-eerste-uitje-sinds-maanden/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zo-wordt-7-dagen-per-week-gevaccineerd-op-de-priklocatie-in-zwolle-voor-sommigen-het-eerste-uitje-sinds-maanden/
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/Vaccinatiestrategie_Rijksoverheid_-_versie_5_februari_2021.pdf
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Zorgcontinuïteit: stabilisatie, 

maar alert  

VVT en gehandicaptenzorg 
• In bezetting VVT ontstaat langzaam meer ruimte, maar deze 

capaciteit blijft voorlopig gereserveerd voor covid zorg.  

Cijfers Covid ziekenhuizen 
IJsselland  

• Bezetting kliniek: 33 

• Bezetting IC: 28 

 

 

Bezetting ziekenhuizen IJsselland 

Duiding 
• Stabilisering van de covid bezetting IC en kliniek.  

• Varianten van het virus kunnen leiden tot exponentiële groei van 

besmettingen in maart/april. Afhankelijk van de impact, kan dit leiden tot 

een derde golf.  

• Het effect van de Britse variant voor de zorg is de verergering van 

huidige problematiek, zoals extreme druk personeel en beschikbare 

middelen.  

• De integrale samenwerking in de gehele keten, ook bovenregionaal, is 

opgezet.   
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Landelijk  

• Bezetting kliniek: 1379 

• Bezetting IC: 538 

 

 

 

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

conform landelijke en regionale afspraken.  

• IC bezetting is licht gedaald. 

• In de kliniek is sprake van relatief lage bezetting, er is voldoende 

capaciteit. Regio is voor kliniek ontvangend.  

• Landelijk voldoende aanbod, weinig overplaatsingen. 

• Afschaling reguliere zorg circa 20-30%, onder voorwaarde dat 

direct verder kan worden afgeschaald indien nodig.  

• Ziekenhuizen bereiden zich voor op worst case scenario. 

Cijfers Covid VVT IJsselland 
• COVID bedden buiten ziekenhuis:  

• 21 bezet 

• 31 beschikbaar 

• 23 opschalingscapaciteit 
• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 10 (11,6%) 
 



Naleving algemeen 
• De afgelopen dagen trokken veel mensen naar 

buiten vanwege het mooie weer. Het was druk op 

straat en in natuurgebieden. Dit heeft niet tot grote 

onregelmatigheden geleid.  

• De maatregelen werden niet altijd goed nageleefd. 

Overtredingen waren er met name door: 

‐ Schending van de avondklok. 

‐ Kleinschalige samenkomsten, thuis of elders. 

‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in 

een auto. 

Sentiment inwoners 
• Veel mensen trokken er op uit vanwege het weer 

en daarbij werden de maatregelen niet altijd goed 

nageleefd.   

Bijzonderheden 
• Vanwege het mooie weer was het in IJsselland op 

sommige plekken druk. De coronamaatregelen werden 

daarbij niet overal goed nageleefd, maar grote 

onregelmatigheden bleven uit. 

• Veel bootjesverhuur rondom Giethoorn. 

• Carnavalsfeestjes in (studenten)woningen. 

 

Sentiment media 
• Zaterdagmarkt op de Brink in Deventer te druk: ‘Kom niet 

meer naar de markt’ 

• Even weg van de corona-zorgen en lekker ijs verkopen; 

Ommer horecaman Ekkelenkamp geniet 

 

 

Duiding: 
• Het was druk op straat en in natuurgebieden, vanwege het mooie weer. 

• De naleving door inwoners in onze regio was afgelopen weekend niet altijd goed, maar grote onregelmatigheden 

bleven uit.  

Naleving: drukte op straat en  

in natuurgebieden 
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https://www.destentor.nl/deventer/zaterdagmarkt-op-de-brink-in-deventer-te-druk-kom-niet-meer-naar-de-markt~aeb83e55/
https://www.destentor.nl/ommen/even-weg-van-de-corona-zorgen-en-lekker-ijs-verkopen-ommer-horecaman-ekkelenkamp-geniet~ad95de62/


Handhaving algemeen 
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar, 

maar de drukte maakte dit wel lastiger. 

• Bij controles op drukbezochte plekken zijn mensen 

zowel aangesproken, gewaarschuwd en/of beboet.  

• De mondkapjesplicht en de avondklok wordt 

wisselend nageleefd. 

Sentiment 
• Over het algemeen worden aanwijzingen van de 

BOA’s goed opgevolgd. 

• Vanwege het mooie weer waren er controles door 

handhaving op drukke plekken.   

Bijzonderheden 
• Door de juridische omissie rondom de avondklok is er 2 

avonden terughoudend opgetreden door handhavers. 

• De weekmarkt in Deventer is afgelopen zaterdag tijdelijk 

afgesloten vanwege drukte. 

Duiding: 
• De situatie is over het algemeen handhaafbaar, echter maakte de drukte dit wel lastiger.  

• De meeste boetes hebben betrekking op het overtreden van de avondklok. 

Handhaving: controles op  

drukke plekken 
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Waarschuwingen en boetes 
• Afgelopen week (week 7) zijn er circa 180 boetes en 50  

waarschuwingen gegeven door politie en gemeenten. Dit 

zijn minder boetes, maar meer waarschuwingen dan 

afgelopen (2) weken.  
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