
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 Adresgegevens  Contactgegevens  Veiligheid: voor elkaar  

  ,     T  088 - 119 70 00 

  E info@vrijsselland.nl 

  I www.vrijsselland.nl 

  @VRIJsselland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 alweer de derde besmettingsgolf. 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 24 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 heel licht gestegen, in sommige 
gemeenten is het gedaald. 

• Het aantal testen dat wordt afgenomen is licht gestegen. De pop-up testlocatie in 
Genemuiden is uitgebreid.    

• Er is veel Bron- en Contactonderzoek (BCO) rondom scholen vanwege de stijging van 
besmettingen onder kinderen. 

• GGD IJsselland voert volledig bron- en contactonderzoek uit. De meeste besmettingen 
vinden plaats binnen het gezin, gevolgd door besmettingen op het werk.  
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• Het vaccineren in de regio verloopt voorspoedig. GGD IJsselland heeft inmiddels 45.000 
vaccins gezet. Op 12 april openen testlocaties in Dalfsen, Deventer en Kampen.  

• 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 naleving rondom de verkiezingen is goed verlopen, er zijn geen bijzonderheden te 
melden.  

• Op het gebied van handhaving is de situatie beheersbaar, mensen zijn goed aanspreekbaar 
en aanwijzingen worden opgevolgd.  

 
De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:  
 

• Er was breed draagvlak voor de versoepeling van de avondklok naar 22.00 uur. Dit in 
verband met inwerkingtreding van de zomertijd in combinatie met de handhaafbaarheid 
van deze maatregel.  

• Er komen geen versoepelingen voor Pasen, de huidige stand van zaken leent zich hier niet 
voor.  

• Er is sprake van afnemende naleving van de maatregelen. Dit is een lastig parket: welke 
partijen moeten hierbij betrokken worden? Welke rol heeft de burgemeester hierin? Rutte 
verschijnt een volgende keer in het Veiligheidsberaad.  

• Er wordt gewerkt aan een nieuwe routekaart.  
 
 

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

Zorgcontinuïteit: lichte stijging 

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen in IJsselland groeit licht terwijl de bezetting van de 

IC-bedden hoog is maar vooralsnog stabiel. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen in de regio komt 

er op minder dan 5% van de locaties een coronabesmetting voor. Dit lijkt direct het gevolg te zijn 

van het feit dat veel bewoners en medewerkers uit die sector zich hebben laten vaccineren. 

Ondertussen houdt het ROAZ rekening met een wat latere maar mogelijk hoge derde golf, die toch 

echt begonnen is nu. Op dit moment is de reguliere zorg voor 0 tot 30% afgeschaald. 

 

Groei aantal testen en besmettingen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

Het aantal mensen dat zich laat testen is hoog. Ruim 2500 per dag de voorgaande week. Dit heeft te 

maken met het feit dat de scholen open zijn en dat verkoudheidsvirussen rondgaan. GGD IJsselland 

kan het hogere aantal testen goed aan, wat ook geldt als dit nog flink stijgt.  

Qua besmettingen: Het reproductiegetal ligt boven de 1 en de Britse variant komt steeds meer 

voor. Verwachting is dat deze virusvariant het klassieke coronavirus begin mei helemaal heeft 

verdrongen. De eerste onderzoeksgegevens uit Engeland wijzen erop dat de Britse variant 

besmettelijker is en dat besmette personen sneller in het ziekenhuis terecht komen. Waar een 

positief geteste persoon eerder alleen enkele nauwe contacten besmette, zijn dat nu veel van de 

nauwe contacten. Dit betekent dat zodra er een cluster is in een familie, bij een bedrijf of in een 

gemeente, dat dit zich snel uitbreidt.  

De voorgaande week waren de meeste besmettingen in Zwartewaterland, Dalfsen en Staphorst. In 

Genemuiden is een pop up-testlocatie aanwezig waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Deze wordt 

verplaatst, zodat de locatie meer uren per dag open kan en het bestrijden van het coronavirus nog 

intensiever kan plaatsvinden: van testen tot en met bron- en contactonderzoek. De meeste 

besmettingen vinden achter de voordeur plaats, op het werk en op scholen. In die laatste groep 

gaat het vooral om leerlingen, niet zozeer om leerkrachten. 

 

Toegangstesten 

De ontwikkelingen rond het testen om toegang te krijgen tot onderwijs of evenementen straks is in 

volle gang. Binnenkort liggen zelftesten in de winkel voor mensen die zich zonder klachten willen 

testen. De manier waarop dit zal gaan is nog niet bekend. De Rijksoverheid zal hierover nader 

informeren. Voor het testen met klachten kunnen mensen ook straks gewoon terecht bij de GGD. 

 

Bron- en contactonderzoek 

Met het hoge aantal besmettingen de voorgaande week, is heel veel bron- en contactonderzoek 

nodig. GGD IJsselland is een van de weinige GGD-regio’s in Nederland waar het bron- en 

contactonderzoek nog volledig plaatsvindt. Ondertussen zijn er veel vragen van ouders en scholen. 

Soms is de verwachting dat de GGD zal adviseren een school te sluiten. Een advies in dit kader geeft 

de GGD alleen als daar gezondheidskundige redenen voor zijn, niet als er onrust in de school is of 

als er een capaciteitsprobleem is.  

 

Coronavaccinaties: thuiswonende ouderen 75+ en zorgmedewerkers 

Deze weken worden door GGD IJsselland 6 tot 7 duizend mensen per week gevaccineerd. Meer 

vaccins worden op dit moment niet geleverd. Dit aantal groeit medio mei toe naar de 45.000. Goed 

nieuws is dat het vaccineren met AstraZeneca op 24 maart weer kon worden opgestart en dat veel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

zorgmedewerkers van wie de afspraak was geannuleerd al snel hun afspraak opnieuw hebben 

kunnen maken. Belangrijk want het zou in het werk in verschillende instellingen en zorgorganisaties 

enorm schelen als veel zorgmedewerkers straks zijn gevaccineerd.  

 

12 april start GGD IJsselland ook met vaccineren in de drie nieuwe vaccinatielocaties in Dalfsen, 

Deventer en Kampen. Op basis van het aantal vaccins dat naar verwachting geleverd wordt, zullen 

alle vijf de locaties die eerste week maar enkele priklijnen open hebben, dit betekent ca. 300 

vaccinaties per locatie per dag. Aantallen die met gemak alleen in Zwolle en Hardenberg bediend 

zouden kunnen worden. Toch kiest de GGD ervoor al op alle vijf de locaties te gaan vaccineren, 

zodat mensen de kans krijgen een afspraak te maken dichter bij huis. Een mooie kans om op de 

nieuwe locaties vast warm te draaien en het proces te optimaliseren. Mochten er meer vaccins 

beschikbaar komen dan is GGD IJsselland klaar hier direct op in te spelen. Alles is hiervoor ingericht 

en voorbereid. Verwachting is dat pas half of eind mei het grootste deel van de GGD-capaciteit 

benut kan worden. Tot dat moment is er dus overcapaciteit. 

 

Mensen die door de GGD gevaccineerd worden, krijgen hun uitnodiging van het RIVM. Daarin staan 

een telefoonnummer en een website om de afspraak te maken. Iedereen kan kiezen op welke 

vaccinatielocatie in Nederland hij of zij de vaccinatie wil halen. Huisartsen nodigen mensen zelf uit 

(bijvoorbeeld mensen tussen de 60 en 64 jaar oud, met overgewicht of Down, van oud naar jong). 

Maar ook zij zijn afhankelijk van de toelevering van vaccins. Nog niet alle huisartsen beschikken over 

het vaccin (AstraZeneca). Op de website van Rijksoverheid staat een handige tool waarmee mensen 

kunnen zien wanneer ze naar verwachting aan de beurt zijn en door wie ze dan uitgenodigd en 

gevaccineerd worden. 

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

• Er wordt gewerkt aan beleid rondom toegangstesten, dit geldt mogelijk naast vaccineren als 
tweede spoor. De komende weken wordt gekeken hoe dit vorm kan worden gegeven.  Het 
idee is dat op 1 juli het land weer open kan, maar er moet wel worden gekeken naar wat 
precies kan.  

• Tot 5 mei is geen ruimte voor het organiseren van publieke evenementen, dus koningsdag 
en 4 & 5 mei verlopen vergelijkbaar met vorig jaar. In een volgend RBT bereiden we de 
overgang naar ‘normale’ evenementen wat verder voor. Voorkomen van evenementdrukte 
in het najaar is hierbij een belangrijk thema.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

• Met het mooie weer is ook recreatief varen weer in trek. Het RBT heeft besloten tot de 
volgende lijn: op een boot mogen maximaal twee personen (of meer, behorende tot één 
huishouden). Boten mogen verhuurd worden. Rondvaartboten mogen niet: daarop komen 
teveel mensen bijeen en groepsvorming is en blijft verboden.  

 
Namens de werkgroep nazorg schoof Rilana Wessel (GGD) aan om resultaten te presenteren uit een 

onderzoek onder kinderen tot 12 jaar en hun ouders.  

 

De resultaten van het onderzoek onder kinderen tot 12 jaar en hun ouders zijn vorige week bekend 

gemaakt door GGD IJsselland. De impact van de coronacrisis op mensen is enorm, maar niet alleen 

negatief. Naast toenemende behoefte aan hulp met onduidelijkheid waar je die als ouders zou 

kunnen krijgen geven ouders aan dat 30% van de kinderen boos en verdrietig is. Dit zit vooral in het 

beperkt sociale contacten hebben, niet naar school gaan en niet bij opa en oma op bezoek kunnen 

gaan. Bovendien staat een aanzienlijk deel van de ouders er financieel slechter voor dan voor de 

coronacrisis. Maar er zijn ook positieve effecten. Kinderen leren sneller zelfstandig te zijn, de 

samenleving toont zich weerbaar en mensen helpen elkaar, nog steeds. Gezinnen vinden de minder 

volle agenda een voordeel: je hebt meer tijd voor elkaar. De factsheet van het onderzoek staat op 

de website van GGD IJsselland. 

 
We zien het coronavirus momenteel hard om zich heen grijpen en de zogeheten derde golf is 
daarmee een feit. Het is echter een dringend verzoek, een vraag, en ook een beetje een opdracht: 
houd u aan de maatregelen. Houd afstand, vermijd drukte, en let een beetje op elkaar. Ja, het duurt 
lang. Maar het virus laat ons nog niet los. Het einde is in zicht; het vaccineren loopt goed en we 
praten met elkaar over versoepelingen. Met het Paasweekend voor de deur: ga vooral wandelen, 
geniet van het mooie weer, maar neem verantwoordelijkheid.  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. P.H. Snijders 

  

 

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/opvoeding-is-zwaar-in-coronatijd-maar-ook-meer-rust/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/opvoeding-is-zwaar-in-coronatijd-maar-ook-meer-rust/

