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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.
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Coronavirus: daling zet door
Aantal besmettingen - afgelopen week

491

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 92
• Nederland: 83

Landelijke

R: 0.9
(24-05))

Trend

Cluster informatie:
Veel clusters worden nu afgesloten. Nog wel een aantal
klassen in quarantaine en werkgerelateerde
besmettingen, maar over het algemeen nemen de
clusters steeds verder af.

Lopende clusters:
•
Deventer (bedrijf, onderwijs)
•
Hardenberg (bedrijf, onderwijs)
•
Kampen (onderwijs)
•
Raalte (bedrijf)
•
Ommen (onderwijs)
•
Steenwijkerland (bedrijf)

•
•
•
•

Staphorst (VVT)
Olst-Wijhe (onderwijs)
Zwartewaterland (bedrijf, onderwijs)
Zwolle ( bedrijf, onderwijs)

Duiding:
•
•
•
•
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Regio IJsselland is afgeschaald naar risiconiveau zorgelijk; incidentie is gedaald tot <100 per 100.000 én minder ziekenhuisopnames
Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen, landelijk is het aantal iets meer gedaald.
In veel gemeenten is het aantal besmettingen (flink) gedaald, maar in sommige gemeente is het weer (iets) gestegen
De afgelopen week waren 54 kinderen van 0-10 jaar besmet (vorige week 77). In de afgelopen week waren er 134 meldingen in de leeftijd van
11-20 jaar, vorige week (111).

Test- en labcapaciteit:
het aantal testen blijft stabiel
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

2

Landelijk getest afgelopen week: 195.318
Regionaal getest afgelopen week: 7.286
- Gemiddeld per dag: 1.040 testen
- Piek: 31 mei 1.310 testen

• Aantal testafspraken schommelt rond de 900 tot 1000 per dag
• Testafspraak binnen 12 uur, uitslag binnen 24 uur (sneltesten binnen
een paar uur)
• Versoepelingen worden ruimer ervaren dan ze bedoeld zijn

3

Testcijfers IJsselland

1

Aantal testen in NL en IJsselland
Per 100.000 inwoners

4
5
6
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Duiding:
• Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen in een GGD teststraat, is de afgelopen week ongeveer
gelijk gebleven en ligt nu hoger dan het landelijke aantal geteste inwoners.
• In Staphorst en Olst-Wijhe zijn de meeste inwoners getest (relatief) afgelopen week.
• Het regionale percentage positieven (6,4%) is verder gedaald tov vorige week, net zoals het landelijke vindpercentage
(7,2%).

BCO: meer versoepelingen,
meer contacten
1

Bron- en contactonderzoek (bco)

Sentiment media testen en bco

Besmettingen vinden nog steeds vooral plaats binnen
huiselijke kring. Bij grote gezinnen, is soms het hele
gezin positief.

•

2

3
4
5

•
•
•
•

Actueel testen en bco
• Ruimere beleving van versoepelingen maakt dat
mensen en organisaties weer meer organiseren en
met meer mensen bij elkaar komen. Bij een
besmetting heb je dan al snel met een cluster te
maken.
• Testen en reizen steeds actueler.

6
N.B. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers.

•

Internationaal rapport: Nederland gebruikte kinderen als
middel in strijd tegen corona
Indiase coronavariant aangetroffen in Ijsselland
Forse stijging in immuniteit
Nog een grote testlocatie bij de IJsselhallen
Schoolbestuurder Hardenberg waarschuwt na
coronauitbraak
Interview Rouvoet: GGD wil koerswijziging

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Mijn kind heeft klachten. Moet ik het wel of niet laten
testen?
• Ik heb corona, zit al een paar dagen in isolatie. Wanneer
mag ik weer naar buiten?
• Ik ben in contact geweest met een besmette persoon.
• Ik moet in quarantaine/isolatie. Hoe werkt dat?
• Ik wil de uitslag van de coronatest graag weten.
• Kan ik mijn testafspraak verzetten?

Duiding bco:
Het aantal besmettingen in de regio blijft dalen, daarom tijd om uitgebreider bron- en contactonderzoek te doen. Steeds
minder besmettingen door de stijgende vaccinatiegraad. Maar tegelijkertijd heeft men wel meer contacten, dus bij één
besmetting, vaak ook meerdere gerelateerde gevallen.
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Vaccinatie: piek in afspraken
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat op de website van Rijksoverheid.

1
2

3
4
5
6

Aantal vaccinaties
Landelijk: 10.907.972 vaccinaties gezet
(7.966.492 gezet door GGD’en 1.258.441 gezet in instellingen
(inclusief ziekenhuizen) en 1.683.039 gezet in
huisartsenpraktijken (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)
GGD IJsselland: 273.663 vaccinaties gezet

Vragen van publiek en professionals
• Hoe krijg ik mijn vaccinatie in het gele boekje?
• Hoe zit het met het vaccinatiepaspoort/reizen?
• Ik wil mijn gegevens toch delen met het RIVM…
• Ik ga op vakantie. Kan ik mijn vaccinatieafspraak
verzetten?
• Welk vaccin krijg ik?
• Wanneer ben ik aan de beurt?
Sentiment media
• Jongeren krijgen alleen nog Pfizer of Moderna
• EMA keurt Pfizer goed voor 12-15-jarigen
• Janssen alleen voor specifieke groepen mensen
• Alsnog registratie in gele boekje voor wie dat wil
• Ook invoering coronapaspoort lijkt Europese chaos
• Ieder kwartier 4 prikken in pop up-locatie in Raalte
• Ongevaccineerde 60-plussers opnieuw opgeroepen

Trends en knelpunten GGD
• Heel veel vragen over vaccinatie in relatie tot vakantieplannen
• Onrust rond registratie in gele vaccinatieboekje, GGD’en volgen nu
1 lijn, met de prik op locatie of in Zwolle of Deventer om in te halen
op gezette tijden
• 2/6 stop met Janssen voor nieuwe afspraken (jongere doelgroepen).
Mensen kunnen kiezen of ze de prik nemen of een nieuwe afspraak
maken voor een mRNA-vaccin (dan 2 prikken nodig)
• Online afsprakentool bijna dagelijks opengezet voor latere
geboortejaren. Inmiddels 1987. Van oud naar jong!
• Mensen van 60 tot 64 jaar vanaf 5/6 hun prik halen bij de GGD (nu
met een mRNA-vaccin in plaats van eerder aangeboden AZ)
• Regio IJsselland piekt deze week met 54.000 vaccinaties! De week
erna weer minder, namelijk minder vaccins beschikbaar
• Alle GGD IJsselland-locaties prikken met BioNTech/Pfizer, Janssen
voor al gemaakte afspraken, AstraZeneca (AZ) voor
zorgmedewerkers alleen in Zwolle voor 2e vaccinaties (vanaf 21 juni
worden deze vanuit landelijk vervroegd via sms en telefoontje),
Moderna alleen in pop up-vaccinatielocaties.
• Pop up-vaccinatielocatie t/m 16 juni in Raalte, per 18/6 in Wijhe

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•

Huisartsen zijn klaar of nog bezig met 2e ronde 60-64 jaar
Wachten op beeld vaccinatiegraad andere uitvoerende partijen

Duiding
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De kleur is groen, deze week het vaccinatieproces in optima forma. Steeds jongere mensen aan de beurt. Het halen van de piek
van 2 miljoen per week (landelijk) is door stop met Janssen niet reëel. Medio half juli iedereen 1 prik.

Zorgcontinuïteit: daling zet
door
Cijfers Covid VVT IJsselland

Ziekenhuizen

1
2

•
•

Druk op de IC neemt af. In kliniek voldoende ruimte.
Verwachting voor komende week is, dat de daling in een
vergelijkbaar tempo doorzet.
Besluit 08-6: teruggegaan van fase geel naar groen.

•

Cijfers Covid ziekenhuizen

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

3

30

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
12 bezet
•
32 beschikbaar
Dit is een daling van de bezetting ten opzichte van vorige week.

18-mei
25-mei

IJsselland
• Bezetting kliniek: 14
• Bezetting IC: 16

Landelijk
• Bezetting kliniek: 616
• Bezetting IC: 321

1-jun

4

10
50

8-jun

IC covid

•

Rustig beeld.

18-mei
25-mei

5
0
Kliniek covid

6

VVT en gehandicaptenzorg

1-jun

Huisartsen

8-jun

•

HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle

Duiding
• Daling covid-bezetting brengt verlichting op de druk op de
ziekenhuizen.
• Er wordt nagedacht over een beleidskader om de uitgestelde zorg in te
halen.
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Naleving: druk in de openbare
ruimte
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Vanwege het mooie weer is het druk in de
openbare ruimte. De terrassen zitten vol en
winkelgebieden zijn druk waardoor niet overal de
1.5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
• 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.
‐ Het niet dragen van een mondkapje waar het
verplicht is (zonder medische reden).

•

Met ingang van 5 juni is stap 3 van het openingsplan
gezet. Dit betekent dat bijna alles weer open is gegaan.

Sentiment media
•
•
•

GGD-arts over feestende jongeren: 'Doe het nog even
niet, want we zijn er nog niet’. (de Stentor)
Geluidsoverlast, vandalisme: stijging van overlast door
jeugd door corona. (NOS)
Coronaregels? Op veel plekken lijkt het weer net als
vroeger. (RTL Nieuws)

Sentiment inwoners
• Met het mooie weer trekken veel inwoners naar de
winkelgebieden en terrassen. De meeste mensen
proberen zich hierbij aan de regels te houden. Toch
is er een deel dat consequent de regels overtreedt.

Duiding:
• De versoepelingen per 5 juni waren duidelijk terug te zien in het (straat)beeld. Zowel in publieke als privé sferen
duidelijk meer mensen bij elkaar.
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Handhaving: coronaregels
lastig te handhaven
1
2

3

Handhaving algemeen

Bijzonderheden

• We merken op dat het ondoenlijk is om strak te
handhaven op de maatregelen in de openbare
ruimte. De versoepelingen en het mooie weer
maken dat de naleving verslapt. De reguliere
handhaving heeft niet altijd voldoende capaciteit om
hierop in te grijpen.

•

Sentiment

4
5

• Het handhaven van de coronaregels bij drukte en
(verdere) versoepelingen wordt steeds lastiger.
Handhaving is zich er van bewust dat zij niet alles
kunnen waarnemen.

Merendeel van het handhavend optreden is gericht op
(geluids)overlast gevende jongeren.

Waarschuwingen en boetes
• De meest voorkomende corona gerelateerde overtreding
is groepsvorming in de openbare ruimte, thuis (meestal
gerelateerd aan feestjes) of elders (bijv. in keten).
100

Boetes
Waarschuwingen

Vooruitblik

6

• EK Voetbal: Vrijdag 11 juni begint het EK Voetbal.
Dit kan leiden tot extra drukte in de publieke ruimte.

0
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Duiding:
• Door versoepelingen en mooi weer staat handhaving onder druk. Met de reguliere bezetting is de handhaving niet
toereikend of passend om strak te handhaven op de maatregelen bij grote samenkomsten en feesten.
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