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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: minder mensen laten zich testen

Bco: weer iets meer schoolklassen of -groepen

Vaccinatie: steeds sneller

Zorgcontinuïteit: daling zet door

Naleving: rustig pinksterweekend

Handhaving: beheersbaar
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Lopende clusters:

• Deventer ( bedrijf)

• Hardenberg (bedrijf, VVT)

• Kampen (bedrijf, onderwijs)

• Raalte (bedrijf)

• Steenwijkerland (bedrijf, VVT, 

onderwijs)

• Staphorst (bedrijf, VVT)

• Olst-Wijhe (bedrijf)

• Zwartewaterland (instelling)

• Zwolle ( bedrijf)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

694
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 131

• Nederland: 146

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen.

• Het relatieve aantal besmettingen in de regio ligt nu ongeveer gelijk aan het landelijke aantal

• De minste besmettingen waren afgelopen week in Raalte en Zwartewaterland (relatief)

• In bijna alle gemeente is het aantal besmettingen (flink) gedaald.

• In de afgelopen week waren er 174 meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar, vorige week (215).

Coronavirus: aantal 

besmettingen verder gedaald
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Cluster informatie:

Het aantal clusters neemt verder af en zijn minder groot 

dan een paar weken geleden. Nog steeds een aantal 

clusters in de VVT of in (zorg)instellingen.

Landelijke  

R: 0.86
(06-05))



Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

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

• Veel vragen over schoolreisjes

• Vragen naar thuisbemonstering

• Zelftesten en mensen zoeken naar testen/testbewijzen om op reis te 

mogen

Testen 
Landelijk getest afgelopen week: 239.259

Regionaal getest afgelopen week: 8.374 -

Gemiddeld per dag: 1.196 testen

- Piek: 17 mei 1.568   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 Staphorst, Ommen, Kampen en Zwolle zijn de meeste inwoners getest.

• Het regionale percentage positieven (9,2%) is gedaald, net zoals het landelijke vindpercentage (10,4%). 
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Test- en labcapaciteit: 

minder mensen laten zich testen
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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. 

Actueel testen en bco
• Na afloop meivakantie weer wat meer klassen in 

quarantaine

• Bco is volledig

• Aantal telefonische vragen over testen en bron- en 

contactonderzoek neemt wat af

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

BCO: weer iets meer 

schoolklassen of - groepen

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn

• Ik zit in quarantaine. Kan ik nu wel eindexamen doen?

• Kan ik thuis getest worden?

• Is mijn uitslag al bekend? Of de uitslag van mijn kind?

• Ik heb contact gehad met een besmette persoon. Wat 

nu?

• Ik moet in quarantaine/isolatie. Hoe werkt dat?

• Ik wil een afspraak maken voor een coronatest.

• Ik wil op reis: kunnen jullie een bewijs leveren dat ik 

eerder positief getest ben geweest?
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Sentiment media testen en bco
• RIVM past richtlijn aan besmetting corona

• Corona-ademtester zou dit voorjaar arriveren, waar blijft 

‘ie?

• Kosten Overijsselse GGD’en explosief gestegen

• Corona-update: goed nieuws
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Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio is afgelopen week weer wat gedaald, daarom tijd om uitgebreider bron- en 

contactonderzoek te doen. Door het starten van de scholen, weer meer klassen in quarantaine. De bereidheid van 

(nauwe) contacten om zich aan de maatregelen te houden neemt (verder) af en veel vragen over quarantaine na 

vaccinatie. 

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/rivm-past-officiele-richtlijn-aan-besmetting-met-corona-kan-via-druppeltjes-over-grotere-afstand~a51f9e8f/
https://www.destentor.nl/zwolle/corona-ademtester-zou-dit-voorjaar-arriveren-waar-blijft-ie~a4044d32/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1722565/Kosten-Overijsselse-GGD-en-explosief-gestegen-ruim-45-miljoen-voor-coronabestrijding
https://www.destadskoerier.nl/nieuws/algemeen/234278/corona-update-burgemeester-heeft-goed-nieuws-


Trends en knelpunten GGD
• Veel vragen over vaccinatie in relatie tot vakantieplannen

• GGD IJsselland volgt landelijke lijn GGD’en: geen stickertje meer in 

vaccinatieboekje. Europees coronapaspoort per 1 juli 2021.

• Vaccinatieronde mensen met medische indicatie/griepprik loopt. 

RIVM nodigt uit o.b.v. input huisartsen en medisch specialisten

• 28/5 start met Janssen voor mensen geboren in 1967 of ‘68

• Online afsprakentool 25/5 open gezet voor mensen die geboren zijn 

in 1969 en ’70 (BioNTech/Pfizer of Moderna). Van oud naar jong!

• RIVM: reminder naar mensen 65+ die nog niet gevaccineerd zijn

• Zorgmedewerkers voor 2e vaccinatie AstraZeneca loopt nog 

• GGD bereidt met ziekenhuizen samenwerking voor bij hogere 

leveringen vaccins dan 2 miljoen per week

• Mobiele vaccinatieronde dak- en thuislozen in IJsselland deze week 

(Janssen, maar 1 prik nodig)

• Regio naar 45.000-62.000 vaccinaties per week mits voldoende 

vaccins beschikbaar komen

Aantal vaccinaties 
Landelijk: 8.542.731 vaccinaties gezet

(5.875.492 gezet door GGD’en 1.199.662 gezet in instellingen 
(inclusief ziekenhuizen) 1.467.577 gezet in 
huisartsenpraktijken (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)

GGD IJsselland: 206.328 vaccinaties gezet

Vaccinatie: steeds sneller
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Vragen van publiek en professionals

• Kan ik een reisverklaring van jullie krijgen? Ik wil nu 

kunnen reizen

• Plakken jullie stickers in het gele boekje?

• Ik wil een vaccinatiebewijs…

• Kunnen jullie de vaccinatie die ik in het buitenland 

kreeg registreren?

• Hoe zit het met mijn uitnodiging?

Sentiment media

• Bereidheid tot vaccineren hoog in regio Ijsselland

• Mobiel prikteam GGD naar dak- en thuislozen

• Vrouw 75 krijgt verkeerde vaccin

• Actiebus Giro 555 bij vaccinatielocatie in Deventer

• Geboren in 1969 of ‘70: maak online je afspraak

• Eerst over leven en dood, nu lijkt GGD reisbureau

• Vijf goede redenen om je te laten vaccineren

Duiding
De kleur is groen, het vaccinatieproces gaat steeds vlotter. Geboortejaren van uitgenodigde mensen lopen deze weken steeds 

sneller op, met het beschikbaar komen van grotere hoeveelheden vaccins. Nu ook deel van Janssen, waarvan 1 prik nodig is.

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

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Huisarts binnenkort 2e ronde 60-64 jaar

• Ziekenhuizen: vaccinatieronde ziekenhuispersoneel met direct 

patiëntencontact loopt (Janssen). 

• 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://www.rtvoost.nl/nieuws/1722766/Bereidheid-tot-vaccineren-is-hoog-in-regio-IJsselland
https://www.destentor.nl/zwolle/mobiele-prikteams-ggd-naar-daklozenopvang-moeilijk-te-bereiken-groep-die-vaak-gezondheidsproblemen-heeft~ac88463e/?cb=61add3c4a6944d6edd9e0a39269dbde8&auth_rd=1
https://www.destentor.nl/zwolle/vrouw-75-krijgt-verkeerde-vaccin-in-zwolse-prikstraat-ggd-bouwt-extra-check-in~a7cdcde1/
https://www.facebook.com/hashtag/sameninactietegencorona
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/1969-en-1970/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eerst-ging-het-over-leven-en-dood-nu-lijkt-de-ggd-vooral-een-reisbureau~b8534f602/
https://www.dalfsennet.nl/nieuws/410697/er-zijn-goede-redenen-om-je-te-laten-vaccineren.html
https://www.ggdijsselland.nl/fileadmin/Bestanden/IZB/Corona/2021-04-13_Vaccinatieplanning_RIjksoverheid.pdf
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Zorgcontinuïteit: daling zet 

door

VVT en gehandicaptenzorg
• Rustig beeld.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 34

• Bezetting IC: 22

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
Dalende covid-bezetting is het begin van enige verlichting van de druk op 

de ziekenhuizen. De situatie is echter nog steeds verre van normaal en de 

personele belasting is nog hoog.
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 1102

• Bezetting IC: 579

Ziekenhuizen
• Langzame daling Covid-bezetting ten opzichte van vorige week 

zichtbaar bij zowel IC als kliniek. 

• Verwachting voor komende week is, dat deze daling in een 

vergelijkbaar tempo doorzet.

• IC-capaciteit per 25-5 landelijk van 1550 naar 1350 bedden. 

Capaciteit kan variëren vanwege hoog ziekteverzuim.

• Besluit 25-5: teruggegaan naar fase 2b (donker oranje naar 

oranje). 

• Regio probeert planbare, niet-acute zorg categorie 3 (< 6 weken) 

zo maximaal mogelijk te behouden, en categorieën 4 en 5 op te 

schalen waar dat kan. 

Cijfers Covid VVT IJsselland
COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 26 bezet

• 18 beschikbaar

Dit is een daling van de bezetting ten opzichte van vorige week.

Huisartsen
• HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle



Naleving algemeen
• Het was over het algemeen een rustig 

pinksterweekend. Mede vanwege het slechte weer.

• Overtredingen zijn er met name door:

‐ Groepsvorming; in de openbare ruimte, thuis 

(meestal gerelateerd aan feestjes) of elders (bijv. 

in 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 mooier weer aankomend weekend. Daardoor 

wordt meer drukte verwacht op de terrassen en in 

winkelgebieden. 

• Meldingen van coronaovertredingen nemen de laatste 

weken af. Over het algemeen is het beeld rustig, los van 

de meldingen van samenkomsten van jeugd.

• Ondanks het slechte weer, was het in de binnenstad en 

op de markt van Deventer wel redelijk druk.

Sentiment media
• Toch nog zonder jas op het terras: warm en droog 

lenteweer op komst. 

Duiding:
• Het was over het algemeen een rustig pinksterweekend. Mede vanwege het slechte weer. 

• Het wordt aankomend weekend mooier weer. De verwachting is dat dit invloed zal hebben op de drukte in de 

winkelgebieden en op terrassen.

Naleving: rustig 

pinksterweekend
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https://www.rtvoost.nl/nieuws/1723255/Toch-nog-zonder-jas-op-het-terras-warm-en-droog-lenteweer-op-komst


Handhaving algemeen
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door 

zowel politie als gemeenten. Niet onvermeld te laten 

dat het weer hierbij helpt.

Sentiment
• Over het algemeen goede opvolging van 

aanwijzingen door BOA’s en politie. 

• Het handhaven van de regels bij (verdere) 

versoepelingen wordt steeds lastiger. Handhaving is 

zich er van bewust dat zij niet alles kunnen zien.

Bijzonderheden
• Met name overlastmeldingen van jeugd(groepen).

Duiding:
• Over het algemeen is de situatie handhaafbaar door zowel politie als gemeenten. Niet onvermeld te laten dat het 

weer hierbij helpt. 

Handhaving: beheersbaar 
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Waarschuwingen en boetes
• Er worden steeds minder corona gerelateerde boetes 

uitgedeeld. Dit heeft te maken met het beëindigen van 

de avondklok en dat veel overtredingen (bijv. 

groepsvorming) ook thuis/binnenshuis plaatsvinden. 
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100

Week 17 Week 18 Week 19 Week 20

Boetes

Waarschuwingen
Vooruitblik
• Er wordt een duidelijke weerverbetering voorspeld 

vanaf 1 juni 2021. De verwachting is dat dit invloed 

zal hebben op de drukte in de winkelgebieden en op 

terrassen.


