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Geachte leden van de Raad,  
 
In maart van vorig jaar zijn we als gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de strijd 
tegen het coronavirus aangegaan. Hoewel de cijfers zich in de zomer stabiliseerden bevinden we 
ons momenteel in de tweede besmettingsgolf en bereiden we ons voor op de derde golf. Er is 
echter perspectief: we zijn gestart met vaccineren en op 30 januari werd in IJsselland de eerste 90-
plusser gevaccineerd.     
 
Sinds de invoering van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID19 liggen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden weer bij de gemeenten. We hebben in goed overleg besloten nog steeds bij elkaar te 
komen in het Regionaal Beleidsteam, en gebruiken dit overleg om met elkaar af te stemmen hoe we 
met verschillende zaken omgaan. Na elke vergadering va het Regionaal Beleidsteam informeer ik u 
middels deze brief over de stand van zaken en over de maatregelen en besluiten die wij gezamenlijk 
nemen.  
 
Op woensdag 10 maart kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor van afgelopen 
week werd het beeld geschetst door de operationeel leider en de directeur publieke gezondheid:  
 

• Het aantal besmettingen in de regio is in de afgelopen week weer verder gestegen.  

• Het aantal testen dat wordt afgenomen is gestegen. Er is een tijdelijke pop-up testlocatie 
geopend in Genemuiden, vanwege de hoge besmettingsaantallen in de gemeente 
Zwartewaterland.   

• In ongeveer 7% van de VVT-instellingen in de regio zijn besmettingen gevonden. Dat is een 
afname ten opzichte van voorgaande weken.  
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• GGD IJsselland voert volledig bron- en contactonderzoek uit. De meeste besmettingen 
vinden plaats binnen het gezin, gevolgd door besmettingen op het werk.  

• Het vaccineren in de regio verloopt voorspoedig. GGD IJsselland heeft inmiddels 34.000 
vaccins gezet. 

• De IC-bezetting van coronapatiënten is relatief hoog en er is sprake van een continue druk 
op de zorg.  

• De naleving van de maatregelen is over het algemeen goed, al neemt de onrust in de 
samenleving toe. Overtredingen betreffen vooral schending van de avondklok, kleinschalige 
samenkomsten en met meerdere personen/huishoudens in één auto.  

 
De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:  
 

• Geadviseerd is om één lijn af te spreken voor B en C evenementen en om tot en met 5 mei 
geen evenementen te vergunnen danwel in behandeling te nemen. Het doorschuiven van 
evenementen naar het najaar wordt ook afgeraden vanwege politiecapaciteit.  

• Kim Putters heeft in een presentatie verteld over de maatschappelijke gevolgen rondom 
corona. Het SCP en het RIVM werken samen bij onderzoek naar de maatschappelijke 
effecten van corona.   

• Er wordt gewerkt aan een plan om het aantal vaccinaties op te schalen naar 1,5 miljoen per 
week. Beschikbaarheid van de vaccins speelt hierbij logischerwijs een grote rol.  

 
Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in een aantal actuele 
ontwikkelingen vanuit GGD IJsselland:  
 
Zorgcontinuïteit: stabiel maar alert 

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen in IJsselland is nog steeds stabiel maar aan de hoge 

kant. Positief is dat er minder besmettingen onder ouderen voorkomen. Door de toenemende 

besmettingen in de regio IJsselland is het van groot belang waakzaam te blijven. De reguliere zorg in 

de regio is nog voor 20 tot 30% afgeschaald. Verwachting is dat de COVID-zorg eind maart zal 

toenemen. Inmiddels is een actieplan voor een noodscenario in de witte kolom klaar om voorbereid 

te zijn op het ergste. Hierin is de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in kaart 

gebracht. Het plan voor de ROAZ-regio Zwolle maakt zichtbaar dat de zorgsector zich intensief heeft 

voorbereid op ernstige continuïteitsproblematiek, indien deze zich voordoet. Deze zorg organiseert 

zich in clusters rond de ziekenhuizen, aansluitend op de structuren die er al zijn. GHOR IJsselland 

coördineert dit plan in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg en alle zorgpartners zijn nauw 

betrokken bij de totstandkoming. Het RBT heeft kennis genomen van het plan en vastgesteld dat 

het plan voor het noodscenario voldoet aan een goede voorbereiding. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

Toename in testen en besmettingen 

Veel mensen laten zich testen, daarin is duidelijk een stijgende lijn te zien. Relatief zit het aantal 

testen in de regio IJsselland nog net iets onder het landelijke gemiddelde. Navenant neemt het 

aantal coronabesmettingen in IJsselland toe. In de voorgaande week waren 174 per 100.000 

inwoners besmet. De voorgaande week zag de GGD de meeste besmettingen in Ommen en 

Zwartewaterland. Veel clusters komen voor op het werk (leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar).  

 

Het gaat vooral om situaties waar mensen gewoonweg niet thuis kunnen werken, de zogenaamde 

‘maakindustrie’ (waaronder arbeidsmigranten). Ook op scholen komen regelmatig besmettingen 

voor met een flinke impact doordat hele groepen in quarantaine gaan. Door de mogelijkheid een 

test te doen op de vijfde dag van de quarantaine, komen er nu veel kinderen en hele gezinnen zich 

laten testen. De GGD richt hiervoor speciale kinderteststraten in die er wat gezelliger uitzien en 

waar meer tijd is per test, zodat kinderen zoveel mogelijk gerust gesteld kunnen worden. 

 

De Britse variant is, volgens inschatting op basis van steekproeven,  inmiddels ook in de regio 

IJsselland meer aanwezig dan de oorspronkelijke variant van het coronavirus. Inzet van 

infectieziektebestrijding is erop gericht verspreiding van het virus te vertragen, de derde golf zo laag 

mogelijk te houden. Cruciaal blijft dat mensen zich aan de geldende maatregelen houden. Tegelijk 

vaccineert de GGD zoveel mogelijk mensen. 

 

In Genemuiden is een pop up-testlocatie ingericht en sinds 9 maart in gebruik. Reden is een flinke 

toename in het aantal besmettingen in Genemuiden en Zwartsluis. Er is veel animo voor een gratis 

coronatest waardoor op de tweede dag de capaciteit van de pop up-testlocatie al is verdubbeld. 

Het thuistesten met een test van de drogist komt ook in IJsselland voor. Een dergelijke test moet 

echt onder medisch toezicht worden gedaan. Advies is als mensen een positieve uitslag hebben of 

klachten blijven houden: ga naar de GGD voor een PCR-test.  

 

Bron- en contactonderzoek 

Door het toenemende aantal besmettingen de laatste week, neemt de druk op het bron- en 

contactonderzoek snel toe. De GGD krijgt enorm veel vragen binnen van scholen en ouders van wie 

de kinderen getest worden of getest zijn. 

 

Coronavaccinaties: thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers 

GGD IJsselland is eind maart klaar om grootschalig te vaccineren. De testlocatie in Deventer is 

ingericht en klaar om in gebruik te nemen. De hoop is dat dit medio eind maart kan op voorwaarde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. De inrichting van de nieuwe locaties in Kampen en 

Dalfsen (De Trefkoele+) is in volle gang, zodat ook deze eind van de maand klaar zijn en in de loop 

van april ingezet kunnen worden. Ook dit is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vaccins. De 

werving van personeel loopt volop, waarbij met name het invullen van de artsenfuncties een 

uitdaging blijft.   

 

Tot nu toe zijn 1.656.245 vaccinaties gezet door GGD’en, ziekenhuizen, instellings- en huisartsen. 

GGD IJsselland heeft daarvan 32.725 voor haar rekening genomen waarvan 26.131 met het 

BioNTech/Pfizer-vaccin. De levering van dit vaccin is het meest stabiel en de verwachting is dat dit 

de komende maanden ook zo zal blijven.  

 

Sinds begin februari komen naast ouderen – inmiddels ook 79- en 78-jarigen - ook medewerkers uit 

de gehandicaptenzorg en Wmo plus enkele huisartsen die nog niet aan de beurt zijn geweest. 

Verwachting is dat de komende weken stap voor stap steeds meer vaccins beschikbaar komen en 

dat GGD IJsselland op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne (1,5 miljoen per week landelijk 

door de GGD’en) hiervan ruim 45.000 per week kan geven. De inrichting van de vijf 

vaccinatielocaties en op personeel vlak is hierop gericht. Medio half mei verwacht GGD IJsselland 

tussen de 900 en 1000 medewerkers aan het werk te hebben in het vaccinatieproces. Bovendien 

wordt met opleidingsinstituten en huisartsenkoepels gekeken op wat voor manier samenwerking 

mogelijk is. 

 

Onderzoeken werkgroep Nazorg 

GGD IJsselland publiceerde in de voorgaande week de uitkomsten van het 10e panelonderzoek naar 

de impact van de coronacrisis op de inwoners van de regio IJsselland. Dit als onderdeel ‘Monitoring 

en onderzoek’ van de werkgroep Nazorg die is opgericht met de Veiligheidsregio en in 

samenwerking met de gemeenten. Doel van de zich herhalende onderzoeken is een trend te 

kunnen waarnemen: hoe het met mensen gaat, het vertrouwen in de overheid, etc. Belangrijke 

uitkomst is dat de vaccinatiebereidheid enorm is gestegen: van 45% in november naar 83% in 

februari. Maar mensen zijn ook eenzaam en missen sociale contacten met hun familie en vrienden 

enorm. Ondertussen neemt het draagvlak voor de maatregelen af (net iets onder landelijk). 

  

Naast deze brede panelonderzoeken doet GGD IJsselland verdiepende onderzoeken: zo verschijnen 

eind deze week de resultaten van het onderzoek onder kinderen en gezinnen, waarvoor enorm veel 

animo was qua deelname. In de loop van volgende week volgen de resultaten van een onderzoek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

onder jongeren en nieuw is een onderzoek naar de impact van corona op economisch getroffenen 

dat eind deze week wordt uitgezet.  

 

Doel van de onderzoeken is inzichtelijk maken waar de kwetsbaarheid van mensen zit, waar minder 

veerkracht is om met de situatie om te gaan en het leven leefbaar te houden. Maar ook de positieve 

leerpunten in kaart brengen die er zijn in zo’n crisis.  Het RBT heeft aangegeven verdiepend te 

willen gaan spreken over de uitkomst van de onderzoeken en mogelijke interventies. 

 
Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die momenteel 
in de regio spelen: 
 

• Er zijn ten opzichte van het vorige maatregelenpakket maar weinig zaken veranderd 

• Er komt deze week een landelijke lijn rondom evenementen beschikbaar.  

• De mogelijkheid andere gebouwen (bijvoorbeeld theaters) te gebruiken voor onderwijs is 
positief ontvangen door het RBT. Binnen de gemeenten kan gekeken worden naar 
mogelijkheden.  

• Tijdens de verkiezingen wordt voor 21.30 niet gehandhaafd op de avondklok tenzij er 
excessen zijn die niet met stemmen te maken hebben. Voor stembureauleden en tellers 
komt een verklaring.  

 
Vandaag is bekend gemaakt dat ook het vaccin van Janssen door EMA is goedgekeurd en daarmee 
zijn er nu vier werkende vaccins op de markt. Kortom: er is echt perspectief. De eerste effecten 
daarvan zien we bij de ouderen al terug. Toch loopt het aantal besmettingen weer op en blijft de 
druk op de zorg groot. Laten we ons met elkaar vasthouden aan het perspectief en ons realiseren: 
het einde komt in zicht, maar het is écht nodig dat we de maatregelen opvolgen. Alleen zo kunnen 
we onszelf en elkaar beschermen tegen het coronavirus!  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.C. König 

  

 


