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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: aantal besmettingen gedaald

Test- en labcapaciteit: aantal testen is gedaald

Bco: minder uitgebreid bco

Vaccinatie: afhankelijk van beschikbaarheid vaccins

Zorgcontinuïteit: stijging bij ziekenhuizen zet door

Naleving: rustig paasweekend

Handhaving: beheersbaar paasweekend
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Lopende clusters:
• Dalfsen (onderwijs, bedrijf)

• Deventer (onderwijs, bedrijf, VVT)

• Hardenberg (bedrijf, onderwijs)

• Kampen (onderwijs, bedrijf)

• Steenwijkerland (bedrijf, onderwijs)

• Raalte (bedrijf, onderwijs)

• Staphorst (bedrijf)

• Olst-Wijhe (bedrijf, onderwijs)

• Ommen (onderwijs)

• Zwartewaterland (onderwijs, bedrijf) 

• Zwolle ( bedrijf, onderwijs, VVT)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

1.234
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland:   232

• Nederland:  279

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week gedaald, maar veel verschil tussen de gemeenten. 

• Het relatieve aantal besmettingen in de regio ligt lager dan het landelijke aantal besmettingen.

• In Olst-Wijhe, Ommen, Deventer en Steenwijkerland waren deze week relatief de meeste besmettingen.

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 18, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 49 nieuwe besmettingen gemeld. 

• In 1% (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden, dit is gedaald.

Coronavirus: aantal 

besmettingen gedaald
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Cluster informatie:

Momenteel spelen er veel kleine clusters binnen het 

(basis)onderwijs en bij verschillende bedrijven in de 

regio.  Grote clusters komen in de regio weinig voor.

Landelijke  

R: 1.01
(22-03))



Testcijfers GGD
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

*cijfers van Nederland voor week 13 zijn 
niet compleet, betreft alleen testen 
waarvan uitslag bekend is

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken nog steeds hoog (iets lager tijdens Paasdagen)

• Afspraak test binnen 12-24 uur en uitslag binnen 24-48 uur

• Kortere neusswab voor kinderen landelijk ingevoerd

• Ontwikkelingen in andere landen roepen bij ons vragen op (negatieve 

testuitslag nodig om Duitsland in te gaan)

Testen 
Landelijk getest afgelopen week: 496.742 

Regionaal getest afgelopen week:   18.242 

- Gemiddeld per dag: 2.606  testen

- Piek: 29 maart 3.232 testen

Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen, is de afgelopen week gedaald en ligt  net boven het 

landelijke aantal.

• In Zwolle, Zwartewaterland , Olst-Wijhe, Deventer en Raalte is relatief het meest getest afgelopen week.

• Het regionale percentage positieven (7,5%) is iets gestegen tov voorgaande week , maar ligt lager dan het  landelijke 

vindpercentage (8,9%). 
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen is gedaald
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Bron- en contactonderzoek (bco)
Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds 

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

door besmettingen die op het werk of op school plaats 

vinden

Actueel testen en bco
• Veel klassen/groepen in quarantaine

• Meer ongeduld bij mensen (telefoon)

• Positieve uitslagen bij bedrijven (maakindustrie) en 

quarantaine

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

BCO: minder uitgebreid bco

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Ik moet in thuisisolatie. Hoelang is dat nog nodig? 

• De eerste zelftestuitslag kwam binnen: hoe gaat het nu 

verder GGD?

• Ik ben dichtbij iemand geweest die positief is getest. Wat 

moet ik doen?

• Ik heb nog geen testuitslag binnen (kind): irritatie

• Hoe zit het nou met die quarantaine, hoelang is dat 

nodig?

• Vragen van gezinnen en bedrijven over quarantaine en 

testen
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Sentiment media testen en bco
• Coronazelftest onbetrouwbaarder dan pcr-test GGD maar 

toch toevoeging

• Dalende coronacijfers Zwartewaterland

• Veel vragen vanwege scherpere coronaregels Duitsland

• 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. Verder zijn er de afgelopen 

week (net zoals de weken ervoor) veel kinderen getest en ook meer kinderen besmet, daarom veel kleine clusters binnen 

het onderwijs en dus veel bco rond scholen. 

Mensen hebben steeds meer (nauwe) contacten en de bereidheid  van mensen om  zich aan de maatregelen te houden, 

neemt af.

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/coronazelfenshy-test-onbetrouwenshy-baarenshy-der-dan-pcr-test-van-ggd-en-toch-een-toevoeging~a75d2b58/
https://www.destadskoerier.nl/nieuws/algemeen/232098/dalende-coronacijfers-bilder-is-er-blij-mee
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1533341/Veel-vragen-en-extra-drukte-bij-commerciele-teststraten-vanwege-scherpere-coronaregels-Duitslandv


Trends en knelpunten GGD
• 12 april start met vaccineren op nieuwe locaties in Dalfsen, Deventer 

en Kampen. Eerst door herverdeling van vaccins dus in het begin 

slechts enkele priklijnen open. 

• Groeien naar 45.000 per week afhankelijk van leveringen vaccins!

• 2 april: pauze AstraZeneca 60- (GGD helemaal dus ook 60+ i.v.m. 

kleine aantallen resterende afspraken en voorkomen van 

verspilling). Advies EMA over voortzetting woensdag 7/4.

• 2e prik ouderen 80+ en zorgmedewerkers loopt nog (Pfizer).

• RIVM nodigt stapsgewijs mensen uit van de groep 73+, (Pfizer), van 

oud naar jong. Inmiddels geboortejaren 1947-48 die alvast online 

een afspraak kunnen maken. Brief/uitnodiging per post vanaf 6/4.

• Samenwerking met huisartsen waar mogelijk.

Aantal vaccinaties 
Landelijk: 2.909.446 vaccinaties gezet
(1.919.046 gezet door GGD'en, 108.601 gezet in ziekenhuizen,

550.025 gezet in langdurige zorginstellingen 331.774 gezet in 
huisartsenpraktijken) bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 58.441 vaccinaties gezet in de 
voorgaande week

Vaccinatie: afhankelijk van 
beschikbaarheid vaccins
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Vragen publiek en professionals
• Ik ben ziek/heb onderliggend lijden, krijg ik voorrang 

voor een vaccinatie?

• Wanneer ben ik aan de beurt?

• Welk vaccin krijg ik?

• Geen uitnodiging, wel een afspraak (73-74+)?

• Veel vragen over AstraZeneca

Sentiment media
• GGD-manager Margreet klaar voor prikken met 

vaccins die er nog niet zijn

• Eén prikafspraak voor mensen die corona hebben 

gehad

• Vaccineren met AstraZeneca gepauzeerd

• Gedicht stadsdichter Zwolle prijkt in vaccinatiestraat 

GGD

Duiding
Kleur is oranje, want vaccineren is opnieuw vertraagd door pauze AstraZeneca. Roept veel vragen op. Beschikbaarheid andere 

vaccins komt traag op gang, stilte bij de GGD. Levering Pfizer groeit gestaag. Huisartsen in regio kunnen wel starten met AZ.

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 23 maart).

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Ziekenhuizen: 1e ronde met 2500 hoog risico groepen gedaan

• Via GGZ: 1e vaccinatieronde loopt nog (Moderna)

• VVT- en VG-cliënten: via instellingsartsen bijna afgerond (90% 

gevaccineerd). Via huisarts (Moderna): Medrie 2e ronde loopt nog.

• Via huisarts: vanaf 31/3 was bestelling AstraZeneca-vaccins 

mogelijk! Start vaccineren vanaf 5/4 van niet-mobiele ouderen en 

voor doelgroep 60-64 jaar, mensen met indicatie of met Down, BMI 

>4. Van oud naar jong. Tijdelijke stop AstraZeneca heeft geen 

gevolgen voor deze groep.

• Inzet ziekenhuizen voor bepaalde medische doelgroepen.

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/online-afspraak-maken-voor-vaccinatie/
https://www.destentor.nl/zwolle/ggd-manager-margreet-is-klaar-voor-prikken-van-vaccins-die-er-niet-zijn-het-is-hier-stil-veel-te-stil~a881ebfd/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5223231/corona-besmetting-een-vaccinatie-prik-rivm-afspraak-inenting
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/vaccineren-astrazeneca-gepauzeerd/
https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/232242/gedicht-stadsdichter-sarah-lucassen-prijkt-in-vaccinatiestraat-
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-03-23_Vaccinatiestrategie_Covid-19_Rijksoverheid.pdf


1

2

3

4

5

6

woensdag 7 april 2021

Zorgcontinuïteit: stijging bij 

ziekenhuizen zet door

VVT en gehandicaptenzorg
• Lichte daling besmettingen thuiswonende 70+ers: nu 5, was 9 (6-4-

2021, RIVM). 

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 60

• Bezetting IC: 29

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• In voorbereiding op het noodscenario is door strategisch ROAZ het 

actieplan ‘’what if’’ vastgesteld. 

• Zorg is in control, maar het systeem piept en kraakt. 
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 1745

• Bezetting IC: 750

Ziekenhuizen

• Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle op niveau 

conform landelijke en regionale afspraken/fair share.

• In regio is bezetting op IC en kliniek hoog en stijgt. Blijvend sprake 

van hoge druk op IC non-covid zorg. 

• Opschaling IC: 31.03 landelijke afspraak nog steeds 1450 IC 

bedden. Voorbereiden op 1550 bedden.

• Opschaling kliniek: 31.03 opschaling naar fase donkeroranje.

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

tussen 0 – 27%. Gemiddeld iets meer afgeschaald dan vorige 

week.

Cijfers Covid VVT IJsselland
• COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 23 bezet

• 23 beschikbaar

• 35 opschalingscapaciteit
• VVT-locaties met één of meer besmettingen: 1 (1,16%)



Naleving algemeen
• Het was een rustig paasweekend met een paar 

uitzonderingen in Bathmen en Staphorst.

• Over het algemeen worden de coronamaatregelen 

goed nageleefd. Overtredingen zijn er met name 

door:

‐ Schending van de avondklok.

‐ Samenkomsten, thuis of elders (bijv. keten).

‐ Meer bezoek thuis dan is toegestaan.

‐ Met meerdere huishoudens/personen samen in 

een auto (zonder mondkapje).

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

• Een klein deel (met name jeugd) overtreedt echter 

consequent de regels. 

Bijzonderheden
• Illegaal feest in Bathmen met meer dan 50 personen.

• In Staphorst was het op zaterdag avond tijdens de 

avondklok druk op straat met auto’s en fietsende 

jongeren. 

• Op 31 maart is het park de Wezenlanden in Zwolle 

ontruimd door de politie omdat het te druk was. 

Sentiment media
• Politie maakt met hulp van politiehonden en brandweer 

einde aan illegaal feestje in Bathmen.

• Politie veegde Park de Wezenlanden in Zwolle leeg op 

verzoek van boa’s en deelde boetes uit.

• Scherpe regels om naar Duitsland te gaan, boete kan 

oplopen tot 25.000 euro.

Duiding:
• Het was een rustig paasweekend, vermoedelijk vanwege het slechte weer. Over het algemeen is de naleving van 

de coronamaatregelen nog steeds goed in IJsselland. 

• De meeste inwoners doen hun best en houden zich aan de coronamaatregelen maar er blijft een gedeelte 

consequent een aantal regels overtreden. 

Naleving: rustig paasweekend
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https://www.destentor.nl/deventer/politie-maakt-met-hulp-van-politiehonden-en-brandweer-einde-aan-illegaal-feestje-in-bathmen~a043c4fb/
https://www.destentor.nl/zwolle/politie-veegde-park-de-wezenlanden-in-zwolle-leeg-op-verzoek-van-boas-en-deelde-boetes-uit~a79c5604/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1533252/Scherpe-regels-om-naar-Duitsland-te-gaan-boete-kan-oplopen-tot-25-000-euro


Handhaving algemeen
• Het verzetten van de avondkloktijd vanaf 22.00 uur 

op 31 maart leidde voor het weekend tot een 

plotselinge toename van corona-gerelateerde 

meldingen, vooral omtrent jongeren/feesten en 

samenscholingen/grote groepsvorming in parken. 

Goede vrijdag en de paasdagen waren rustig.

Sentiment
• Over het algemeen: een rustig paasweekend. De 

regels zijn nog steeds goed te handhaven door 

zowel de politie en gemeenten

• Goede opvolging van aanwijzingen door BOA’s en 

politie.

Bijzonderheden
• Dit weekend minder boetes uitgedeeld dan vorige week.

• In Bathmen is een illegaal feest beëindigd door de 

politie. Naast een vreugdevuur, versterkte muziek, bbq

en heel veel drank werden door de bezoekers massaal 

de coronamaatregelen genegeerd.

Duiding:
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar, regels zijn goed te handhaven door zowel politie als gemeenten.

• De meest uitgegeven boetes deze week is voor het overtreden van de avondklok en het niet houden van afstand, 

hiervoor worden met name jongeren bekeurd. 

Handhaving: beheersbaar 

paasweekend
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Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 13) zijn er minder boetes 

uitgedeeld dan vorige week. 
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Boetes

Waarschuwingen
Vooruitblik
• Er wordt vooruit gekeken naar wat de komende 

maand gaat brengen en hoe hier mee om te gaan. 

O.a. op het gebied van recreatie, campings, parken


