
woensdag 21 april 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 gestegen

Test- en labcapaciteit: aantal testen gelijk gebleven

Bco: weer volledig bco

Vaccinatie: onrust, maar tempo neemt gestaag toe

Zorgcontinuïteit: druk blijft hoog

Naleving: toenemende drukte in openbare ruimte

Handhaving: over het algemeen beheersbaar

1

2

3

4

5

6

woensdag 21 april 2021



Lopende clusters:
• Dalfsen (bedrijf)

• Deventer (onderwijs, bedrijf, VVT)

• Hardenberg (bedrijf, onderwijs)

• Kampen (onderwijs)

• Steenwijkerland (bedrijf, onderwijs, VVT)

• Raalte (bedrijf, onderwijs)

• Staphorst (bedrijf, onderwijs)

• Olst-Wijhe (bedrijf)

• Ommen (bedrijf)

• Zwartewaterland (bedrijf, onderwijs) 

• Zwolle ( bedrijf, onderwijs, VVT)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

1.289
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland:  243

• Nederland:  312

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week weer gestegen, landelijk was er vorige week al een stijging

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

• In  Staphorst en Steenwijkerland waren deze week relatief de meeste besmettingen, gevolgd door Zwartewaterland.

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 14, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 50 nieuwe besmettingen gemeld. 

• Er zijn vrijwel geen clusters meer in verpleeg- of verzorgingshuizen, soms een enkele positieve medewerker of bewoner. 

Coronavirus: aantal 

besmettingen gestegen
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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: 1.06
(05-04))



Testcijfers GGD
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

*cijfers van Nederland voor week 15 zijn 
niet compleet, betreft alleen testen 
waarvan uitslag bekend is

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken blijft hoog

• Afspraak test binnen 12 uur en uitslag binnen 24 uur

• Zelftesten vrij verkrijgbaar en steeds meer gebruikt

• Toegangstesten en evenementen field labs

Testen 
Landelijk getest afgelopen week:   493.510

Regionaal getest afgelopen week:   17.744 

- Gemiddeld per dag: 2.534  testen

- Piek: 12 april 3.010 testen

Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen, is de afgelopen week ongeveer gelijk gebleven en ligt 

nu gelijk aan het landelijke aantal.

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

• Het regionale percentage positieven (8,1%) is gestegen tov voorgaande week, maar ligt lager dan het  landelijke 

vindpercentage (10,1%). 
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Test- en labcapaciteit: 

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

plaats binnen het gezin, na (familie)bezoek of binnen 

vriendengroepen. Gevolgd door besmettingen die op het 

werk (maakindustrie) of op school plaats vinden

Actueel testen en bco
• Zelftesten op steeds grotere schaal beschikbaar

• Veel vragen over quarantaine in relatie tot een 

positieve zelftestuitslag

• Aantal vragen over kinderen en testen nemen wat af

• Aantal toegangstesten neemt toe

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

BCO: weer volledig bco

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Is de testuitslag van mijn kind al bekend?

• Ik heb net een zelftest gedaan. Uitslag is positief. Wat 

nu? En wat moeten mijn huisgenoten doen?

• Mijn sneltest was negatief maar ik heb klachten. Moet ik 

me opnieuw laten testen?

• Ik heb contact gehad met iemand die positief getest is.

• Ik ben positief getest maar de GGD belde me nog niet…

• Collega’s zijn positief. Ik was negatief. Opnieuw testen?
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Sentiment media testen en bco
• GGD roept op: check of zelftest gevalideerd is

• Platzak door corona? Werk mee aan GGD-onderzoek

• Scholen massaal aan de zelftest

• Het piept en kraakt bij de GGD en reactie voorman 

Rouvoet

• Virus kent geen gemeentegrens

• Wekelijks coronaspreekuur met verpleegkundige 

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

Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week gestegen, in de meeste gemeenten in de regio was een stijgende 

lijn in het aantal besmettingen te zien. Er zijn 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.rtvoost.nl/nieuws/1536431/GGD-roept-op-bekijk-voor-aankoop-of-coronazelftest-goedgekeurd-is
https://www.brugnieuws.nl/nieuws/algemeen/232717/platzak-door-corona-werk-mee-aan-het-onderzoek-van-ggd-ijsselland
https://www.ad.nl/binnenland/scholen-gaan-massaal-aan-de-zelftest~a2303dba/?referrer=https%3A%2F%2Fgijs.ggdijsselland.nl%2F
https://www.parool.nl/nieuws/het-piept-en-het-kraakt-bij-de-ggd-en-dat-hadden-we-kunnen-weten~ba6a41f5/
https://www.nd.nl/nieuws/varia/1030579/voorzitter-rouvoet-noemt-kritiek-op-ggd-klap-in-het-gezicht-
https://www.ad.nl/binnenland/voormalig-ggd-top-wil-zorg-op-de-schop-virus-kent-geen-gemeentegrens~ac122f2f/


Trends en knelpunten GGD
• Opnieuw grotere levering vaccins 5000 + 2100 vaccins extra door 

grote vraag hier. Tijdslots snel vol

• Zorgmedewerkers Wmo 60+ alsnog afspraak aangeboden op 1 dag 

(AstraZeneca/AZ), zorgmedewerkers Wmo 60- (BioNTech/Pfizer) 

konden alsnog hun afspraak maken

• 2e prik ouderen 75+ en zorgmedewerkers loopt

• RIVM nodigt stapsgewijs mensen uit. Inmiddels online open voor 

geboortejaar 1954, van oud naar jong (telefonisch afspraak te 

maken na uitnodiging via de post). Zij krijgen (BioNTech/Pfizer).

• Mensen met syndroom van Down of morbide obesitas 60- nu ook 

naar GGD (geboren in 2005 of daarvoor) op indicatie huisarts

• Huisartsen vaccineren nu ook op GGD-locaties

• Janssen-vaccin eerst ‘on hold, na advies EMA va 21/4 weer ingezet.

Aantal vaccinaties 
Landelijk: 4.688.307 vaccinaties gezet
(2.726.273, 941.325 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen) en
1.020.709 gezet in huisartsenpraktijken bron: coronadashboard van 

de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 85.558 vaccinaties gezet

Vaccinatie: onrust, maar 
tempo neemt gestaag toe
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Vragen van publiek en professionals
• Ik wil geen AstraZeneca. Kan ik kiezen?

• Kan ik op een wachtlijst komen voor restvaccins eind 

van de dag?

• Oproep huisarts gemist. Kan ik nu naar de GGD?

• Mijn moeder moet voor een vaccinatie naar de 

huisarts maar heeft nog niets gehoord. Wat nu?

• Kan ik een afspraak verplaatsen als ik op reis wil?

Sentiment media
• Deel 65-plussers Overijssel keuze uit twee vaccins

• Vaccinatie zestigers gaat sneller dan verwacht

• Huisartsen vaccineren op GGD-locaties

• Voorlopig geen vaccinaties met Janssen-vaccin

• Mensen geboren in 1954 of daarvoor kunnen al online 

hun afspraak maken

Duiding
De kleur is groen, want prikken met Janssen-vaccin gaat toch starten. Onrust rond AstraZeneca en de onduidelijkheid door 

verschillende aanpak rond omgaan met restvaccins; regionaal vs landelijk beleid. Flinke toename vaccinaties per week in de regio.

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat online (versie 13 april).

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Via GGZ: 1e vaccinatieronde intramurale GGD loopt nog 

• Via huisarts: Vaccineren niet-mobiele ouderen en voor doelgroep 

60-64 jaar loopt, met AZ

• Veel vragen over restvaccins huisartsen. Aanpak verschilt per 

huisarts. Soms vaccins aangeboden aan mensen die net iets 

ouder zijn dan doelgroep om verspilling te voorkomen

• Inzet ziekenhuizen voor bepaalde medische doelgroepen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.destentor.nl/regio/deel-65-plussers-uit-overijssel-krijgt-keuze-uit-twee-vaccins~a7ff39a0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjah6y2l4zwAhXN4KQKHZroDNoQFjAAegQIBhAD%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.destentor.nl%252Fregio%252Fdeel-65-plussers-uit-overijssel-krijgt-keuze-uit-twee-vaccins%7Ea7ff39a0%252F%26usg%3DAOvVaw1xE2vbinFZgXL_Vh1-8Ung
https://www.destentor.nl/regio/huisartsen-in-kampen-beginnen-met-vaccineren-op-ggd-locaties-deventer-en-bathmen-volgende-in-de-rij~aa1d93ca/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/15/voorlopig-geen-vaccinaties-met-middel-van-janssen-a4039886
https://www.rivm.nl/nieuws/uitnodiging-vaccinatie-voor-mensen-geboren-in-1953-1954-en-1955-snel-op-mat
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-04-13_Vaccinatieplanning_RIjksoverheid.pdf
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Zorgcontinuïteit: druk blijft 

hoog

VVT en gehandicaptenzorg
• Lichte daling besmettingen thuiswonende 70+ers (18-4-2021, RIVM). 

• Er is voldoende ruimte, maar toekomstige toestroom moet wel goed 

verdeeld worden. Hier worden afspraken over gemaakt. 

• In gehandicaptenzorg is bij sommige instellingen hoog ziekteverzuim. 

In deze sector is dat extra belastend, omdat het ‘vaste gezicht’ vaak 

belangrijk is voor de doelgroep

• Geen besmettingen bij VVT-locaties in IJsselland.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 62

• Bezetting IC: 33

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Zorg is in control, maar het systeem blijft zwaar belast. Voornamelijk op 

de IC. Als er een andere crisis toeslaat, zullen er te weinig bedden zijn. 

• In voorbereiding op het noodscenario is door strategisch ROAZ het 

actieplan ‘’what if’’ vastgesteld. 
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 1731

• Bezetting IC: 813

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

conform landelijke en regionale afspraken/fair share. Bij IC is dit 

moeilijker om te behalen dan bij kliniek.

• In regio is bezetting op IC en kliniek hoog en wisselt. Regulier is 

verder afgeschaald.

• 14-04: volgens landelijke afspraak opschalen naar 1550 IC bedden.

• Impact week 15 op afschalen reguliere zorg m.i.v. FMS 

urgentiecode 1, 2 en 3 (08-04-2021) (semi-acute zorg en kritieke 

planbare zorg). Regio probeert FMS categorie 3 zo maximaal 

mogelijk te behouden en categorie 4 en 5 waar kan.

Cijfers Covid VVT IJsselland
• COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 29 bezet

• 20 beschikbaar

• 32 opschalingscapaciteit



Naleving algemeen
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen 

goed nageleefd. 

• Vanwege het mooie weer is er wel drukte merkbaar 

in de openbare ruimte, zoals natuurgebieden en 

binnensteden. 

• 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 

coronaregels maar tegelijkertijd zien we dat een 

deel de regels niet (altijd) naleeft. 

Bijzonderheden
• Het wordt drukker op de weg tijdens de avondklok 

waarbij steeds vaker geen eigen verklaring kan worden 

overhandigd.

Sentiment media
• Weer verbod op fietsen langs gracht bij Giethoorn om 

drukte tegen te gaan. 

• De grens over voor werk? Dan is een coronatest in 

Duitsland gratis 

• Versoepelingen definitief: vanaf 28 april terrassen open 

en avondklok verdwijnt

Duiding:
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen goed nageleefd, door het mooie weer was het afgelopen 

weekend wel drukker in de openbare ruimte.  

Naleving: toenemende drukte

in openbare ruimte
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https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/weer-verbod-op-fietsen-langs-gracht-bij-giethoorn-om-drukte-tegen-te-gaan~a16d107b/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1538021/De-grens-over-voor-werk-Dan-is-een-coronatest-in-Duitsland-gratis
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1538907/Versoepelingen-definitief-vanaf-28-april-terrassen-open-en-avondklok-verdwijnt


Handhaving algemeen
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door 

zowel politie als gemeenten.

• We merken dat de drang naar versoepelingen 

verder toeneemt: regels worden bewust niet 

nageleefd en een eventuele bekeuring wordt op de 

koop toegenomen.

Sentiment
• Over het algemeen goede opvolging van 

aanwijzingen door BOA’s en politie. 

• Vanwege het mooie weer was het in 

natuurgebieden en binnensteden drukker dan 

voorgaande weken.

Bijzonderheden
• Er is tijdens de avondklok meer beweging in de 

openbare ruimte dan in het begin van de avondkloktijd 

(steeds meer zonder verklaring). 

Duiding:
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door zowel politie als gemeenten. 

• De drang naar versoepelingen neemt verder toe: regels worden bewust overtreden. 

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

Handhaving: over het algemeen 

beheersbaar 
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Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 15) zijn er minder boetes 

uitgegeven dan vorige week. Dit heeft o.a. te maken met 

dat er vorige week een aantal excessen waren waar 

relatief veel boetes zijn uitgedeeld. Deze excessen zijn  

dit weekend niet waargenomen. 
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Boetes

Waarschuwingen
Vooruitblik
• 24 april: demonstratie ‘viruswaarheid’ in Slagharen.

• 28 april: stap 1 van het openingsplan, winkels en 

terrassen deels open en einde avondklok.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok

