
woensdag 28 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 verder gestegen

Test- en labcapaciteit: aantal testen licht gestegen

Bco: meer (nauwe) contacten

Vaccinatie: tempo versnelt, extra vaccins voor IJsselland

Zorgcontinuïteit: druk loopt langzaam op

Naleving: drukte merkbaar in openbare ruimte

Handhaving: over het algemeen beheersbaar
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Lopende clusters:
• Dalfsen (bedrijf, VVT)

• Deventer (onderwijs, bedrijf, VVT)

• Hardenberg (bedrijf, onderwijs)

• Kampen (onderwijs, bedrijf)

• Steenwijkerland (bedrijf, onderwijs)

• Raalte (bedrijf, onderwijs)

• Staphorst (bedrijf, onderwijs)

• Olst-Wijhe (bedrijf)

• Ommen (instelling)

• Zwartewaterland (bedrijf, onderwijs) 

• Zwolle ( bedrijf, instelling, onderwijs)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

1.452
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 273

• Nederland: 319

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week weer verder gestegen, landelijk is er ook een stijging.

• Het relatieve aantal besmettingen in de regio ligt nog steeds lager dan het landelijke aantal, maar komt wel dichter bij elkaar.

• De meeste besmettingen (relatief) waren afgelopen week in Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. 

• In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 13 en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 60 nieuwe besmettingen gemeld. Dit is ongeveer 

gelijk gebleven ten opzichte van de week ervoor.

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

Coronavirus: aantal 

besmettingen verder gestegen

woensdag 28 april 2021

Cluster informatie:
Momenteel spelen er veel kleine clusters binnen 

bedrijven in de hele regio. Ook zijn er een aantal kleine 

clusters binnen het (basis)onderwijs.  Grote clusters 

komen in de regio weinig voor. 

Landelijke  

R: 1.05
(12-04))



Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

*cijfers van Nederland voor week 16 zijn 
niet compleet, betreft alleen testen 
waarvan uitslag bekend is

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken bij GGD IJsselland blijft hoog

• Afspraak test gemiddeld binnen 12 uur en uitslag binnen 24 uur

• Veel vragen over zelftesten en wanneer te gebruiken en wat als deze 

positief is?

Testen 
Landelijk getest afgelopen week: 487.294
Regionaal getest afgelopen week: 17.674

- Gemiddeld per dag: 2.524  testen

- Piek: 19 april 3.251 testen

Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen in een GGD teststraat, is de afgelopen week iets 

gestegen en ligt nu relatief weer boven het landelijke aantal geteste inwoners.

• In Hardenberg is deze week het minste aantal inwoners getest.

• Het regionale percentage positieven (8,6%) is verder gestegen tov voorgaande week, maar ligt lager dan het  landelijke 

vindpercentage (10,6%). 
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen licht gestegen
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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

• Wekelijks gaan er veel klassen in quarantaine

• Aantal toegangstesten neemt toe

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

BCO: 

meer (nauwe) contacten

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn

• Is de testuitslag van mijn kind al bekend?

• Zelftest was positief (of negatief, maar ik houd klachten), 

wat moet ik doen?

• Ik wil test inplannen na contact met positief geteste.

• Mijn neus is gevoelig, kan ik op andere manier getest?

• Collega was positief, ik werd negatief getest, nu is 

andere collega positief, moet ik opnieuw testen?

• Wanneer ben ik niet meer besmettelijk?
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Sentiment media testen en bco
• Eerste-sneltesten-voor-leraren-uitgedeeld-op-

basisschool-Zwolle

• Zwolse-grimeur-marian-steekt-nu-wattenstaafjes-in-

neuzen-en-kelen

• Conclusie-na-vier-keer-grootschalig-testen: het kan 

helpen bij corona-uitbraak

• Opletten in grensstreek bij Hardenberg: met minder 

besmettingen trekt Duitsland aan coronanoodrem
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Duiding bco:

Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week gestegen, dit komt overeen met het landelijk beeld.  Daarom is het 

bco weer iets minder uitgebreid dan anders. Nauwe contacten worden niet meer gemonitord. Mensen hebben de laatste 

weken 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/1538432/Eerste-sneltesten-voor-leraren-uitgedeeld-op-basisschool-Zwolle
https://www.destentor.nl/zwolle/zwolse-grimeur-marian-steekt-nu-wattenstaafjes-in-neuzen-en-kelen-mensen-zijn-bij-mij-veilig-ik-heb-een-vaste-hand~a8ca4b95/
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/conclusie-na-vier-keer-grootschalig-testen
https://www.destentor.nl/hardenberg/opletten-in-grensstreek-bij-hardenberg-met-minder-besmettingen-trekt-duitsland-aan-coronanoodrem~ad3659db/


Trends en knelpunten GGD
• 100.000e vaccinatie gezet door GGD IJsselland

• Opnieuw grotere (extra) levering van vaccins: door grote vraag in 

deze regio. Tijdslots snel vol. 

• Aantal vaccinaties groeit nu heel snel. In twee weken verdubbeld.

• Mensen geboren in 1953-1955  kregen uitnodiging, ook geborenen 

in 1961 kunnen nu online afspraak maken. 

• GGD gaat ook mensen jonger dan 60 met medisch risico 

vaccineren. Deze ‘griepprikgroep’ krijgt uitnodiging via huisarts.

• Afspraken binnen ROAZ over toebedelen restvaccins GGD zijn 

gemaakt.

• 16-18-jarigen met medisch hoog risico krijgen binnenkort eerste 

vaccin (deel wordt bij GGD gevaccineerd).

Aantal vaccinaties 

Landelijk: 5.293.851 vaccinaties gezet
(3.214.433 gezet door GGD’ en, 981.065 gezet in instellingen 
(inclusief ziekenhuizen)en 1.098.353 gezet in huisartsenpraktijken  
(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 105.468 vaccinaties gezet

Vaccinatie: tempo versnelt, 
extra vaccins voor IJsselland
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Vragen van publiek en professionals

• 1e oproep gemist bij huisarts, ben nu naar GGD 

verwezen om afspraak te maken.

• Ik wil Astra Zeneca niet, kan ik zelf kiezen?

• Graag afspraken verplaatsen zodat ik ingeënt naar 

buitenland kan.

• Moeder krijgt vaccinatie van huisarts maar het lukt 

niet een afspraak te maken, wat nu?

Sentiment media

• José krijgt 100.000e coronavaccin van regio IJsselland:

• Overgebleven vaccins in deze regio mogen naar 

kwetsbare patiënten: "Armen bij de GGD zijn op“

• Mensen geboren in of voor 1955: maak online uw 

vaccinatieafspraak

• ’Strategie gewijzigd: miljoen prikken van huisarts naar 

GGD’

Duiding
De kleur is groen, want er komen steeds meer vaccins en het prikken gaat daardoor sneller. GGD gaat steeds meer doelgroepen 

vaccineren. 

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

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Huisarts kan mensen uit 1953-1955 benaderen als hij/zij vaccins 

(AstraZeneca) over heeft. Mensen kunnen ook wachten op afspraak 

GGD (Pfizer).

• Huisartsen zijn gevaccineerd (door Isala).

• Ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact krijgt Janssen

• Vaccinatie bij instellingen en kleine woonlocaties VVT en VG 

nagenoeg afgerond.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1540480/Jose-krijgt-100-000-ste-coronavaccin-van-regio-IJsselland-Je-doet-het-voor-jezelf-en-voor-de-ander
https://www.destentor.nl/regio/overgebleven-vaccins-in-deze-regio-mogen-naar-kwetsbare-patienten-armen-bij-de-ggd-zijn-op~a8dd11ba/?referrer=https://www.google.com/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/mensen-geboren-in-of-voor-1955/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/850703219/live-strategie-gewijzigd-miljoen-prikken-van-huisarts-naar-ggd
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-04-13_Vaccinatieplanning_RIjksoverheid.pdf
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Zorgcontinuïteit: druk loopt 

langzaam op

VVT en gehandicaptenzorg
• Lichte daling besmettingen thuiswonende 70+ers (25-4-2021, RIVM). 

• Geen besmettingen bij VVT-locaties in IJsselland.

• 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

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 65

• Bezetting IC: 37

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. 
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 1759

• Bezetting IC: 813

Ziekenhuizen
• Beschikbare capaciteit IC en kliniek in regio Zwolle soms op, 

soms onder niveau conform landelijke en regionale afspraken/fair 

share.

• In regio is bezetting op IC hoog. Kliniek voldoende capaciteit 

beschikbaar.

• 21.04 IC: volgens landelijke afspraak opschalen naar 1550 IC 

bedden. 

• 21-04 kliniek: ziekenhuizen houden huidige capaciteit 

beschikbaar (fase donker oranje).

• Planbare niet-urgente zorg wordt afgeschaald indien noodzakelijk. 

Cijfers Covid VVT IJsselland
• COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 28 bezet

• 18 beschikbaar

• 35 opschalingscapaciteit

Huisartsen
• Onrust over vaccins, er zijn veel vragen. 



Naleving algemeen
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen 

goed nageleefd. 

• Vanwege het mooie weer was er dit weekend 

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 weer lijkt van invloed op de drukte in de openbare 

ruimte. Dit weekend was het mooi weer dus wederom 

drukte merkbaar in natuurgebieden en de binnensteden. 

• Demonstraties met gering aantal deelnemers in Zwolle 

en Slagharen zijn rustig verlopen.

Sentiment media
• Zwolle scherpt coronaregels aan om verwachte drukte 

op te vangen. 

• Ook deze keer moet koningsdag sober blijven, politie 

alert op drukte en excessen.

• Massaal genieten van het mooie weer aan de IJssel in 

Deventer.

Duiding:
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen goed nageleefd, het weer lijkt van invloed op de drukte in de 

openbare ruimte.  

Naleving: drukte merkbaar 

in openbare ruimte

woensdag 28 april 2021

https://www.destentor.nl/zwolle/zwolle-scherpt-coronaregels-aan-om-verwachte-drukte-op-te-vangen~a0c18077/
https://www.destentor.nl/binnenland/ook-deze-keer-moet-koningsdag-sober-blijven-politie-alert-op-drukte-en-excessen~af79207b/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1541434/Massaal-genieten-van-het-mooie-weer-aan-de-IJssel-in-Deventer


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. Dit maakt het voor BOA’s

lastiger te handhaven. 

Bijzonderheden
• Handhavers hebben ingegrepen op enkele illegale 

feestjes (o.a in Zwolle en Deventer). 

• Politie en BOA’s alert op drukte op koningsdag. 

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 (met name voor jongeren).

Handhaving: over het algemeen 

beheersbaar 

woensdag 28 april 2021
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Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 16) zijn de boetes nagenoeg 

gelijk met vorige week. De meest uitgegeven boetes zijn 

voor het overtreden van de avondklok. 

0

100

200

300

Week 13 Week 14 Week 15 Week 16

Boetes

Waarschuwingen

Vooruitblik
• 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

