
 
  
 

woensdag 17 maart 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 verder gestegen 

Test- en labcapaciteit: aantal testen is gestegen 

Bco: volledig bco  

Vaccinatie: loopt  

Zorgcontinuïteit: lichte stijging merkbaar 

Naleving: rustig weekend ondanks de betogingen 

Handhaving: beheersbaar 
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Lopende clusters: 

• Dalfsen (onderwijs) 

• Deventer (onderwijs, VVT) 

• Hardenberg (bedrijf, VVT, instelling) 

• Kampen (VVT, onderwijs, bedrijf) 

• Steenwijkerland (onderwijs) 

• Raalte (bedrijf, onderwijs, VVT) 

 

 

 

 

 

• Ommen (bedrijf) 

• Olst-Wijhe (bedrijf) 

• Zwartewaterland (onderwijs, bedrijf, 

VVT)  

• Zwolle (VVT, bedrijf, onderwijs, 

instelling) 

 

 

                 

  

  

Trend    

Aantal besmettingen - afgelopen week 

 1.217 
Per 100.000 inwoners: 
• IJsselland:  229 

• Nederland: 229 

 

Duiding: 
• Het aantal besmettingen  in de regio IJsselland is afgelopen week verder gestegen. Het relatieve aantal besmettingen is in regio 

IJsselland nu gelijk aan het landelijke aantal. 

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

• In de leeftijdscategorie 21-60 jaar komen de laatste weken de meeste besmettingen voor. 

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 18, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 46 nieuwe besmettingen gemeld.  

• In 5% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dit is gedaald tov voorgaande week 

Coronavirus: aantal  

besmettingen is verder gestegen 
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Cluster informatie: 

Momenteel spelen de meeste clusters zich af binnen 

bedrijven en zijn er een aantal clusters gerelateerd aan 

het onderwijs.  

Landelijke  

R: 1.06 
 (01-03)) 

 Nieuw bevestigde besmettingen  

(per 100.000 inwoners)  



Testcijfers GGD 
Aantal testen in NL en IJsselland 

Per 100.000 inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 
*cijfers van Nederland voor week 10 zijn  
niet compleet, betreft alleen testen  
waarvan uitslag bekend is 

Trends en knelpunten landelijk en regionaal 
• Aantal afspraken voor een test blijft stijgen 

• Afspraak test binnen 24 uur en uitslag binnen 24 uur 

• Veel aandacht voor het testen van kinderen 

• Ouders blij met kinderteststraten (meer tijd, meer aandacht) 

• Veel testen in pop up testlocatie in Genemuiden 

Testen  
• Landelijk getest afgelopen week:   460.844 

Regionaal getest afgelopen week:   14.644         

-  Gemiddeld per dag: 2.092 testen 

    -  Piek: 13 maart 2.454 testen 

 

 

Duiding: 
• Het aantal inwoners dat zich heeft laten testen is de afgelopen week flink gestegen. 

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

• Het relatieve aantal uitgevoerde testen  in regio IJsselland ligt nu ongeveer gelijk met het landelijke aantal. 

• Het regionale percentage positieven (7,2%) ligt de afgelopen week  iets lager dan het  landelijke vindpercentage (7,7%)  
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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 

• Veel bco rond scholen en kinderen.  

 

 

 Actueel testen en bco 
• Afspraken voor het testen van kinderen vanaf 1 jaar 

via landelijke afsprakenlijn: ruimte voor een afspraak 

met meer tijd en samen met het hele gezin in één keer 

• Flinke toename bron- en contactonderzoeken door 

stijging besmettingen 

• Dagelijks klassen/groepen in quarantaine 

• Bron- en contactonderzoek voor scholen naar fase 3 

(m.u.v. Genemuiden) 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

BCO: volledig bco  

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn 
- Nog wat telefoontjes over een testafspraak maken voor 

jonge kinderen? 

- Kan ik de uitslag krijgen van de coronatest (van mijn 

kind)? (nee, de uitslag krijg je landelijk aangeleverd) 

- Ik wil een afspraak maken voor een thuisbemonstering 

- Ik heb contact gehad met iemand die besmet is. Loop ik 

nu extra kans besmet te zijn?  

- Veel contact met en over scholen 

- Vragen over bco en over maatregelen en adviezen 
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Sentiment media testen en bco 
• Explosieve groei coronatests bij kinderen 

• Rouvoet: Onze teststraat is er niet voor de 

testsamenleving 

• Coronateststraat op de Snipperling van start 

• Boodschappen doen na positieve test… 

• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige 

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

Het aantal besmettingen neemt verder toe en komen nu meer verspreid voor over de regio. De GGD benadert de 

contacten van een positief  persoon en daardoor blijft er zicht op de verspreiding van het virus in de regio en kunnen 

eventuele clusters beter gemonitord worden.  

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/zwolle/explosieve-groei-van-coronatests-bij-kinderen-ggd-s-nemen-duizenden-tests-af~a80d5adf6/
https://www.deventerrtv.nl/coronateststraat-op-de-snipperling-gaat-van-start/
https://www.deventerrtv.nl/coronateststraat-op-de-snipperling-gaat-van-start/
https://www.deventerrtv.nl/coronateststraat-op-de-snipperling-gaat-van-start/
https://www.deventerrtv.nl/coronateststraat-op-de-snipperling-gaat-van-start/
https://www.destadskoerier.nl/extra/231179/boodschappen-doen-na-positieve-test-ik-was-flabbergasted-


Trends en knelpunten GGD 
• Vaccinatielocaties in Dalfsen en Kampen in opbouw 

• 2e vaccinatie ouderen 80+ loopt nog, geldt ook voor al 

gevaccineerde zorgmedewerkers (nu inhaalronden; Pfizer) 

• 1e vaccinatie ouderen 79 en 78+ loopt ook (Pfizer) 

• Vaccineren van zorgmedewerkers wijkverpleging, Wmo en pgb 

met AstraZeneca  liep volop, maar op 14 maart ‘on hold’ gezet 

door ministerie tot 28 maart 

• RIVM nodigt stapsgewijs meer mensen uit van de groep 75+, 

(Pfizer), van oud naar jong  

• Opties samenwerken met huisartsen vorderen (o.a. Hagro) 

• Ook oriëntatie met Zwolse 8: samenwerken met studenten 

 

 

 

Aantal vaccinaties  
Landelijk: 1.915.572  vaccinaties gezet 
(1.247.386 gezet door GGD'en, 107.851 gezet in 

ziekenhuizen, 405.532 gezet in langdurige zorginstellingen en 

154.803 gezet in huisartsenpraktijken) bron: coronadashboard 

van de Rijksoverheid 

GGD IJsselland : 40.194 vaccinaties gezet  

Vaccinatie: loopt 
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Vragen publiek en professionals 
• Wanneer ben ik aan de beurt? 

• Ik heb onderliggend lijden. Krijg ik voorrang? 

• Vragen over AstraZeneca: is dit vaccin wel 

betrouwbaar en op maandag na het ‘on hold’ 

zetten: waarom kreeg ik nog dat vaccin? 

Sentiment media 
• GGD IJsselland klaar voor grootschalig 

vaccineren: vijf locaties en ruim 45.000 vaccinaties 

per week 

• Vierde coronavaccin goedgekeurd voor EU: 

Janssen krijgt positief oordeel 

• AstraZeneca-prik van ruim zesduizend 

Overijsselaars uitgesteld 

Duiding 
Vaccineren loopt goed, waarbij meer of wat minder afspraken mogelijk zijn afhankelijk van beschikbaarheid van vaccins. 

Vaccineren met AstraZeneca tot 28 maart gestopt in afwachting van onderzoeksresultaten. Levering Pfizer: groeit gestaag. 

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 11 maart). 

 

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen) 
• VVT- en VG-cliënten: Via de huisarts (Moderna): Medrie start 

deze week 2e vaccinatieronde. 

• Via huisartsenpraktijk: vaccinatie van ouderen die niet 

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

en mensen met Down en BMI >4: in verband met opschorting 

vaccineren met AstraZeneca afspraken tot 28 maart afgezegd. 

• Moderna straks voor 65+, Pfizer voor 65+ met medische 

indicatie 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1518655/GGD-IJsselland-klaar-voor-grootschalig-vaccineren-vijf-locaties-en-ruim-45-000-prikken-per-week
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1518655/GGD-IJsselland-klaar-voor-grootschalig-vaccineren-vijf-locaties-en-ruim-45-000-prikken-per-week
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1518655/GGD-IJsselland-klaar-voor-grootschalig-vaccineren-vijf-locaties-en-ruim-45-000-prikken-per-week
https://nos.nl/artikel/2372206-vierde-coronavaccin-goedgekeurd-voor-eu-janssen-krijgt-positief-oordeel.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1520463/AstraZeneca-prik-van-ruim-zesduizend-Overijsselaars-uitgesteld
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1520463/AstraZeneca-prik-van-ruim-zesduizend-Overijsselaars-uitgesteld
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1520463/AstraZeneca-prik-van-ruim-zesduizend-Overijsselaars-uitgesteld
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1520463/AstraZeneca-prik-van-ruim-zesduizend-Overijsselaars-uitgesteld
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-03-11_Vaccinatiestrategie_Rijksoverheid-wie_wanneer.pdf
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Zorgcontinuïteit: lichte stijging 

merkbaar 

VVT en gehandicaptenzorg 
• Paradox: gunstig effect vaccinaties in VVT en versoepeling  

maatregelen in huizen versus dreiging derde golf (bron: Actiz) 

 

Cijfers Covid ziekenhuizen 
IJsselland  

• Bezetting kliniek: 50 

• Bezetting IC: 26 

 

 

Bezetting ziekenhuizen IJsselland 

Duiding  

• Er is een lichte stijging bij de opnames van kliniek en IC merkbaar.  

• Er wordt nog steeds rekening gehouden met  exponentiële groei van 

besmettingen in april. 

• Het effect van een derde golf 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: 1451 

• Bezetting IC: 586 

 

 

 

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

conform landelijke en regionale afspraken/fair share; 

• IC bezetting covid relatief hoog. 

• Blijvend sprake van hoge druk op IC non-covid zorg; 

• Opschaling kliniek (sinds 08.03) in fase oranje (105 bedden). Beeld 

op dit moment stabiel; 

• Regio Zwolle is voor klinische patiënten ontvangende regio, vorige 

week ontvangst van meerdere patiënten uit eigen en andere regio’s.  

• Afschaling reguliere operatieve (OK) zorg verschilt per ziekenhuis, 

tussen 0 – 28%. 

 

Cijfers Covid VVT IJsselland 
• COVID bedden buiten ziekenhuis:  

• 26 bezet 

• 26 beschikbaar 

• 42 opschalingscapaciteit 
• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 5 (5,8%) 
 



Naleving algemeen 
• Het was een rustig weekend, ook de geplande 

betogingen zijn rustig verlopen. 

• Over het algemeen worden de coronamaatregelen 

op de markt(en), in winkels en bouwmarkten goed 

nageleefd.  

• Overtredingen waren er met name door: 

‐ Schending van de avondklok. 

‐ Samenkomsten, thuis of elders. 

‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in 

een auto (zonder mondkapje). 

Sentiment inwoners 
• De meeste inwoners houden zich aan de regels.  

• Weerstand van ondernemers tegen de 

coronamaatregelen leidt tot het zoeken naar  

creatieve ‘oplossingen’.   

Bijzonderheden 
• De geplande betogingen in verschillende gemeenten zijn 

rustig verlopen. 

 

Sentiment media 
• In Apeldoorn, Deventer en Zwolle gaat Klimaatalarm 

relatief geruisloos af.  

• Shoplichten in Zwartewaterland groot succes: "We 

zoeken het randje van de regels op“  

Duiding: 
• Het was een rustig weekend ondanks de geplande betogingen in een aantal gemeenten. 

• De meeste inwoners doen hun best en houden zich aan de coronamaatregelen. Daarentegen overtreden met name 

de jongeren de avondklok. 

Naleving: rustig weekend  

ondanks de betogingen 
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https://www.destentor.nl/zwolle/in-apeldoorn-deventer-en-zwolle-gaat-klimaatalarm-relatief-geruisloos-af~ad51a256/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1519212/Shoplichten-in-Zwartewaterland-groot-succes-We-zoeken-het-randje-van-de-regels-op


Handhaving algemeen 
• De situatie is handhaafbaar, ondanks de betogingen 

was het een relatief rustig weekend. 

• Dit weekend zijn verschillende controles gedaan bij 

markten, winkels en bouwmarkten. Over het 

algemeen worden de regels goed opgevolgd; 

enkele personen aangesproken op dragen van 

mondkapjes en het houden van afstand. 

 

 
Sentiment 
• Over het algemeen: rustig weekend. Goede 

opvolging van aanwijzingen door BOA's. 

Bijzonderheden 
• De betogingen zijn rustig verlopen. Mede doordat er 

strikt werd gehandhaafd op de coronamaatregelen door 

de politie en gemeente. 

• Veelal wordt er opgetreden tegen de overtredingen van 

de avondklok, waar vooral jongeren worden bekeurd. 

Duiding: 
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar, ondanks de betogingen was het rustig op straat. 

• Deze week zijn er meer boetes uitgedeeld dan vorige week. De meeste boetes hebben betrekking op het 

overtreden van de avondklok, waar vooral jongeren voor worden bekeurd. 

Handhaving: beheersbaar 
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Waarschuwingen en boetes 
• De afgelopen week (week 10) zijn er meer boetes en 

waarschuwingen uitgedeeld dan de week ervoor.  
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Vooruitblik 
• Verkiezingsuitslag 17 maart 


