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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 verder gedaald

Test- en labcapaciteit: aantal testen verder gedaald

Bco: weer volledig bco

Vaccinatie: loopt goed

Zorgcontinuïteit: systeem is erg kwetsbaar

Naleving: drukte in winkelgebieden

Handhaving: drukker maar beheersbaar
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Lopende clusters:

• Dalfsen (bedrijf, onderwijs)

• Deventer (onderwijs, bedrijf, 

instelling, VVT)

• Hardenberg (bedrijf, onderwijs)

• Kampen (bedrijf, onderwijs)

• Steenwijkerland (bedrijf, onderwijs, 

VVT)

• Staphorst (bedrijf, VVT)

• Olst-Wijhe (bedrijf, instelling)

• Zwartewaterland (bedrijf) 

• Zwolle ( bedrijf, instelling, onderwijs)

• Raalte (bedrijf)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

1.098
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 207

• Nederland: 273

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen, landelijk is er ook een kleine afname te zien.

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

• De meeste besmettingen (relatief) waren afgelopen week in Staphorst en Deventer. 

• In de afgelopen week waren er 196 meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar, vorige week (262).

• Er zijn slechts enkele clusters binnen verpleeg- of verzorgingshuizen en deze zijn heel klein en doven snel uit.

Coronavirus: aantal 

besmettingen verder gedaald
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Cluster informatie:

Het aantal clusters in het onderwijs is afgenomen. 

Er zijn momenteel meerdere kleine clusters 

gerelateerd aan recreatie en sport. Ook zijn er nog 

steeds veel clusters binnen bedrijven. 

Landelijke  

R: 1.01
(26-04))



Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

*cijfers van Nederland voor week 17 zijn 
niet compleet, betreft alleen testen 
waarvan uitslag bekend is

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken bij GGD IJsselland opnieuw gedaald 

(meivakantie?)

• Afspraak test gemiddeld binnen 6-12 uur en uitslag binnen 24 uur

• Aantal positieven na zelftest neemt toe. Veel mensen bereid daarna een 

PCR-test te laten doen door de GGD

Testen 
Landelijk getest afgelopen week: 353.001

Regionaal getest afgelopen week: 12.118 

- Gemiddeld per dag: 1,731 testen

- Piek: 5 mei 2.056 testen

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

gedaald en is nu gelijk aan het landelijke aantal geteste inwoners. 

• In Dalfsen en Hardenberg zijn deze week het minste aantal inwoners getest.

• Het regionale percentage positieven (9,9%) is gelijk gebleven en ligt lager dan het landelijke vindpercentage (12,3%). 
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen verder gedaald
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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) plaatsvinden. Ook meer 

besmettingen op feestjes. 

Actueel testen en bco
• Testen zonder klachten in grensgemeenten gratis 

mogelijk (bij daarvoor aangewezen partij)

• Steeds meer vragen over zelftesten

• Maandag 10 mei: Iets latere start door stroomstoring 

in locatie IJsselhallen Zwolle

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

• Veel vragen over zelftesten: positief wat nu? Maar ook: 

verkeerd gebruik. Bijv. bij klachten.

• Ik ben te ziek om naar de testlocatie te komen. Kan het 

ook anders? 

• Is de testuitslag (van mijn kind) al bekend?

• Vragen over herbesmettingen

• Veel vragen over quarantaine en isolatie, zoals:

Net corona gehad. Huisgenoten nu. Of: ik heb nog  

klachten. Mag ik dan naar buiten?
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Sentiment media testen en bco
• Gratis test als je naar Duitsland moet

• Aantal besmette twintigers loopt op

• Landelijk minder besmettingen, regionaal meer

• Vaccinatie- en testlocatie Zwolle getroffen door 

stroomstoring

• GGD NOG: steeds meer besmettingen door feestjes

• Kamerdebat over verplichte toegangstest
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Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week wat gedaald. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Het is sinds 

deze week weer mogelijk om het bco volledig uit te voeren. Mensen hebben de laatste weken steeds meer (nauwe) 

contacten en de bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden neemt (verder) af.

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1663971/Gratis-testen-voor-Nederlanders-die-naar-Duitsland-moeten-reizen
https://nos.nl/artikel/2379877-aantal-besmettingen-twintigers-loopt-op-effect-koningsdag-en-versoepelingen
https://www.destentor.nl/regio/kaart-in-hele-land-minder-nieuwe-besmettingen-maar-in-de-regio-juist-meer~aee0f9f5/
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/95524/vaccinatie-en-teststraat-ggd-in-zwolle-getroffen-door-stroomstoring.html
https://www.destentor.nl/regio/ggd-slaat-alarm-steeds-meer-besmettingen-door-feestjes~aae51edd/
https://www.destentor.nl/politiek/met-gratis-test-uit-eten-of-naar-bios-versneld-onze-vrijheden-terug~a7036d2a/


Trends en knelpunten GGD
• Veel vragen, veel reacties

• Aantal beschikbare vaccins groeit. GGD maakt prikproces nog 

slimmer en groeit toe naar 61.000/week medio eind mei/juni

• Gestart met doelgroep medisch risico (16-80 jaar) en griepprikgroep 

(18-60 jaar). Uitnodigingen versneld verstuurd door RIVM (Pfizer)

• Tijdslots voor afspraken snel vol. Inmiddels juist ook in Hardenberg. 

Afgelopen week vulde minder snel dan normaal (uiteindelijk wel vol), 

is ook landelijk beeld

• Mensen geboren in 1961/‘62 kunnen afspraak maken voor 

vaccinatie of na brief van RIVM ook telefonisch

• Reminder gaat naar mensen 65+ die nog niet gevaccineerd zijn

• Zorgmedewerkers voor 2e vaccinatie AstraZeneca loopt nog

• Stroomstoring IJsselhallen snel opgelost. Start vaccineren maandag 

de 10e een half uur vertraagd maar snel ingelopen

• 10 GGD’en starten met Moderna-vaccin (nl. beperkt beschikbaar)

Aantal vaccinaties 

Landelijk: 6.588.757 vaccinaties gezet

(4.338.718 gezet door GGD’en, 1.081.345 gezet in instellingen 
(inclusief ziekenhuizen en 1.168.694 gezet in 
huisartsenpraktijken) (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 148.732 vaccinaties gezet

Vaccinatie: loopt goed
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Vragen van publiek en professionals

• Welk vaccin krijg ik? (ik wil geen AstraZeneca)

• Hoe zit het met het vaccinatiepaspoort?

• Krijg ik straks een vaccinatiebewijs?

• Door vakantie wil ik mijn 2e vaccinatieafspraak 

verzetten

• Ik wil graag helpen als vrijwilliger

• Kan ik op de reservelijst?

Sentiment media

• GGD’en vaccineren medische risicogroepen

• Vaccinatiepaspoort komt eraan

• Niet iedere GGD registreert in gele vaccinatieboekje

• Duizenden werknemers tekort voor massavaccinatie

• Geen schade aan vaccins na stroomstoring Zwolle

• Feiten en cijfers via GGD GHOR Nederland

• Zwolse huisarts sluit zich aan bij Prullenbakvaccin.nl

Duiding
De kleur is groen, want het vaccinatieproces loopt voorspoedig. Regio IJsselland functioneert goed en de levering van het aantal

vaccins groeit. Tijdslots lopen snel vol. Finetuning werkprocessen. Samenwerking met zorgpartners in de regio is erg goed. 

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 (of wachten wachten op afspraak GGD)

• Ziekenhuizen: start vaccineren ziekenhuispersoneel met direct 

patiëntencontact (Janssen), ronde hoog risicogroepen loopt

• Instellingsartsen: vaccineren intramurale GGZ loopt (Janssen)

• Wachten op beeld vaccinatiegraad andere uitvoerende partijen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggden-vaccineren-mensen-uit-medische-risicogroepen/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2380218-niet-iedere-ggd-registreert-coronavaccinatie-in-het-gele-boekje
https://nos.nl/artikel/2379760-ggd-komt-nog-duizenden-werknemers-tekort-voor-massavaccinatie
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1665325/Geen-schade-aan-coronavaccins-na-stroomstoring-IJsselhallen
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/feiten-cijfers/
https://www.destentor.nl/zwolle/zwolse-huisarts-blanker-sluit-zich-aan-bij-prullenbakvaccin-nl-verspilling-voorkomen~aaf0ae8b/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-04-13_Vaccinatieplanning_RIjksoverheid.pdf


1

2

3

4

5

6

woensdag 12 mei 2021

Zorgcontinuïteit: systeem is 

erg kwetsbaar

VVT en gehandicaptenzorg
• 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: 59

• 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.
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 1730

• Bezetting IC: 757

Ziekenhuizen
• Bezetting op kliniek en IC is hoog. Landelijk zijn de IC cijfers 

gedaald, maar regionaal zien we dat nog niet terug. Mogelijk 

doordat wij landelijk capaciteit beschikbaar stellen. 

• 5-05 IC: volgens landelijke afspraak opschalen naar 1550 IC 

bedden. 

• 28-04 kliniek: ziekenhuizen houden huidige capaciteit 

beschikbaar (fase donker oranje).

• Planbare niet-urgente zorg wordt afgeschaald indien noodzakelijk.

• Groot knelpunt is de personele bezetting, zowel op de Ic als in de 

kliniek. Personeel loopt op zijn tenen en huidige 

patiëntengroep (jong en vaak ernstig ziek) zorgt voor hoge 

emotionele belasting. Het systeem is erg kwetsbaar op dit 

moment

Cijfers Covid VVT IJsselland
• COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 29 bezet

• 18 beschikbaar

• 35 opschalingscapaciteit

Huisartsen
• HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle



Naleving algemeen
• Over het algemeen worden de coronamaatregelen 

goed nageleefd. 

• Het goede weer (vooral op zondag) gecombineerd 

met het open zijn van winkels en terrassen zorgt 

voor drukte in de steden en winkelcentra. Het is er 

druk, maar beheersbaar. 

• Overtredingen zijn er met name door:

‐ Groepsvorming, 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
• Aandachtspunten zijn de rijen voor sommige winkels en 

met meerdere personen op het terras zitten (niet uit 

hetzelfde huishouden).

• Nu de avondklok niet meer geldt zijn er in de avond 

meer jeugdgroepen bijeen. 

Sentiment media
• Kabinet wil wel versoepelen, maar beslist pas volgende 

week definitief.

• Druk overleg in Deventer om supporters van Go Ahead

in toom te houden rond beladen duel van woensdag.

Duiding:
• Het goede weer (vooral op zondag) gecombineerd met het open zijn van winkels en terrassen zorgt voor drukte in 

de steden en winkelcentra. Het is er druk, maar beheersbaar. 

Naleving: drukte in 

winkelgebieden
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https://www.destentor.nl/politiek/kabinet-wil-wel-versoepelen-maar-beslist-pas-volgende-week-definitief~a6ecb4bc/
https://www.destentor.nl/deventer/druk-overleg-in-deventer-om-supporters-van-go-ahead-in-toom-te-houden-rond-beladen-duel-van-woensdag~a9b12a90/


Handhaving algemeen
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door 

zowel politie als gemeenten.

• Dit weekend was het drukker bij winkels en 

terrassen waardoor de handhaving lastiger is.

Sentiment
• Over het algemeen goede opvolging van 

aanwijzingen door BOA’s en politie. 

Bijzonderheden
• De horeca houdt zich over het algemeen goed aan de 

richtlijnen en eindtijd. 

• In Zwolle is dit weekend extra inzet geweest op de lange 

wachtrijen voor de winkels. 

Duiding:
• Dit weekend was het (vanwege het mooie weer) drukker bij winkels en terrassen waardoor het handhaven van de 

coronaregels lastiger is.

• De meest uitgegeven boetes deze week hebben betrekking op groepsvorming (met name voor jongeren).

Handhaving: drukker maar

beheersbaar 
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Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen week (week 18) zijn wederom minder 

boetes uitgedeeld. Dit heeft te maken met het 

beëindigen van de avondklok. 
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Vooruitblik
• Feestdagen: Deze week is het Suikerfeest (12 mei) 

en Hemelvaartsdag (14 mei).

• Openingsplan: Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, 

wordt op 19 mei de tweede stap van het 

openingsplan ingezet. 

• Quarantaineplicht: Per 15 mei geldt een 

quarantaineplicht voor mensen die vanuit een 

risicogebied naar Nederland reizen. 


