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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: steeds verdere
daling
Aantal besmettingen - afgelopen week

133

Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 25
• Nederland: 32

Landelijke

R: 0.75
(03-06))

Trend

Lopende clusters:

Cluster informatie:
Veel clusters worden nu afgesloten. Ook de clusters in
bedrijven nemen af. Nog wel een aantal gevallen
gerelateerd aan het onderwijs.

•
•
•
•
•

Deventer (bedrijf, onderwijs)
Hardenberg (bedrijf)
Kampen (onderwijs)
Ommen (bedrijf, onderwijs)
Staphorst (onderwijs)

Duiding:
•
•
•
•
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Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen, van 216 naar 133 besmettingen.
In regio IJsselland zijn relatief iets minder besmettingen vergeleken met het landelijke aantal.
In alle gemeenten in de regio is het aantal besmettingen (flink) gedaald.
12 kinderen van 0-10 jaar waren besmet in de afgelopen week (vorige week 29). In de afgelopen week waren er 52 meldingen (39%
van alle besmettingen) in de leeftijd van 11-20 jaar, vorige week (58).

Test- en labcapaciteit:
testbereidheid blijft
Testen

Trends en knelpunten landelijk en regionaal

2

Landelijk getest afgelopen week: 133.336
Regionaal getest afgelopen week: 4.392
- Gemiddeld per dag: 627 testen
- Piek: 14 juni 981 testen

• Aantal testafspraken schommelt tussen de 450 en 950 per dag
• Testafspraak binnen 6 uur, uitslag binnen 24 uur (sneltesten binnen een
paar uur)

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 weer iets
gedaald, landelijk is er ook een daling te zien.
• In Staphorst en Kampen zijn de meeste inwoners getest (relatief) afgelopen week.
• Het regionale percentage positieven (2,8%) is verder gedaald tov vorige week, net zoals het landelijke vindpercentage
(4,3%).

BCO: steeds minder bco nodig

1
2

Bron- en contactonderzoek (bco)

Sentiment media testen en bco

Steeds minder besmettingen, zeker als het gaat om de
ouderen. In alle leeftijdscategorieën is het aantal
besmettingen gedaald, maar de meeste besmettingen
zitten momenteel in de jongste leeftijdscategorie.

•
•

Actueel testen en bco

3

• Proces aanvragen positieve testaanvragen in gang
gezet
• Voorbereiden van het testen voor reizen

4
5
6

•
•
•

Laten testen op corona bij klachten nog steeds relevant
Onderzoek naar jongeren die corona hadden na
examenreisjes
Sterftecijfer door corona bijna weer op normaal niveau
6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest
CoronaCheck-app: wat moet je weten?

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Ik ga binnenkort met vakantie. Kan ik alvast een
testafspraak bij jullie plannen?
• Ik ben deels of geheel gevaccineerd en in contact
geweest met een besmette persoon. Wat moet ik doen?
• Veel vragen over reizen en corona

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

Duiding bco:
Het aantal besmettingen, het aantal clusters en het aantal testen daalt. Steeds minder besmettingen en een steeds verder
stijgende vaccinatiegraad.
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Vaccinatie: nu 17/18+
N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat op de website van Rijksoverheid.

1

Aantal vaccinaties
Landelijk: 14.075.757 vaccinaties gezet

2

(10.679.455 gezet door GGD'en, 1.392.434 gezet in
instellingen (inclusief ziekenhuizen) en 2.003.868 gezet in
huisartsenpraktijken (bron: coronadashboard van de Rijksoverheid)
GGD IJsselland: 365.115 vaccinaties gezet

3
4
5
6

Vragen van publiek en professionals
• Hoe krijg ik mijn vaccinaties geregistreerd bij het
RIVM, hoe zit het met mijn vinkje delen gegevens?
• 1e prik elders gehad, 2e bij de GGD of…?
• Ik ben besmet geweest met corona en ik ben één
keer gevaccineerd. Hoe kan ik dit aantonen?
• Ik heb gewacht maar nu komt keuze voor vaccins?
• Vaccinatieafspraak verzetten i.v.m. vakantie?
• Gele boekjes kopen en stempelen?
Sentiment media
•
•
•
•
•
•
•

GGD IJsselland verlengt registratie in gele boekje
Hoe werkt de digitale reispas?
Jongeren over vaccinatie: om op reis te gaan? Ja
Vaccinatiekloof arbeidsmigranten
Groep jongeren IJsselland terug met besmettingen
Priklocatie IJsselland voor Janssen in Zwolle
Beschermen vaccins tegen Delta-variant?

Trends en knelpunten GGD
• Veel vragen over vaccinatie in relatie tot vakantieplannen, sfeer aan
de telefoon wordt beter. Met name 30-plussers bellen
• Per 23/6 Janssen-vaccin beschikbaar als keuze-vaccin. Vanaf 25
juni in GGD-vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle
• Online afsprakentool open voor 17/18 jaar en ouder: Inmiddels
2003. De jongste nu beoogde groep.
• Alle groepen die aan de beurt zijn kunnen terecht bij de GGD
• Hitteplan voorgaande week uitgevoerd
• Deze week in IJsselland ca. 34.000 coronavaccinaties
BioNTech/Pfizer (komt Janssen nog bij)
• Laatste afspraken 2e vaccinatie met AstraZeneca
• Pop up-vaccinatielocatie 18 juni in Wijhe begonnen (Moderna)
• Gesprekken met gemeenten en partners over laagdrempelig en
fijnmazig vaccineren in wijken met lagere vaccinatiegraad om
vaccinatiegraad te verhogen
• Voorbereiding hulp aan artsen asielzoekerscentra voor vaccineren
mensen onder de 60 jaar (vaccins en handen)
• Aanvraagroute voor huisartsen voor vaccins om thuis te vaccineren
• Vooruitkijken zomerperiode en daarna

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
•
•

Huisartsen beoordelen 18- medische indicatie (prik door GGD)
Organiseren van thuisvaccinatie voor niet mobiele mensen 60-

Duiding
•
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De kleur is groen! Alle beschikbare vaccins worden gegeven, afsprakenslots lopen vlot vol. Inmiddels kan geboortejaar 2003 al
een afspraak plannen en 12 tot 17 jaar met een medisch risico. Vrije keuze voor Janssen vanaf 23 juni, beperkte voorraad.

Zorgcontinuïteit: corona
onderdeel van reguliere zorg
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.
Coronazorg is onderdeel geworden van de reguliere zorg.

COVID bedden buiten ziekenhuis:
•
15 bezet
•
21 beschikbaar

Cijfers Covid ziekenhuizen

3
4

Bezetting ziekenhuizen IJsselland
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VVT en gehandicaptenzorg
•

Rustig beeld.
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Kliniek covid

15-jun

Huisartsen

22-jun

•

HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle

6
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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Landelijk
• Bezetting kliniek: 294
• Bezetting IC: 197

15-jun

20

5

IJsselland
• Bezetting kliniek: 11
• Bezetting IC: 8

Naleving: verslapt met zicht op
versoepelingen
Naleving algemeen

Bijzonderheden

• Vanwege het slechte weer was het in de avond
rustiger in de openbare ruimte. Overdag was het
druk op bepaalde momenten in winkelgebieden, op
terrassen en in parken. Hierbij kan lang niet altijd
de 1,5 meter afstand gewaarborgd worden.
• De maatregelen worden over het algemeen goed
nageleefd. Overtredingen zijn er met name door:
‐ Groepsvorming; in de openbare ruimte, thuis
(meestal gerelateerd aan feestjes) of elders (bijv.
in keten).
‐ Het niet dragen van een mondkapje waar het
verplicht is (zonder medische reden).

•
•

Het was dit weekend onrustig in park de Wezenlanden
in Zwolle.
Groepsvorming (met name jeugd) en afstand in
winkelgebieden en op terrassen zijn aandachtspunten,
doordat enige mate van verslapping optreedt.

Sentiment media
•

Opnieuw raak in Park de Wezenlanden in Zwolle: grote
knokpartij midden in de nacht, extra verlichting moet
politie helpen.

Sentiment inwoners
• Het weer is van invloed op het gedrag van
inwoners. Men lijkt een voorschot te nemen op de
aangekondigde versoepelingen.

Duiding:
• Recente (5 juni) maar ook aangekondigde (26 juni) verruimingen zijn nu (al) zichtbaar. Zowel in publieke als privé
sferen zijn duidelijk meer mensen bij elkaar.
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Handhaving: lastig te
handhaven
Handhaving algemeen

Bijzonderheden

2

• Vanwege de (verdere) versoepelingen is het lastig
te handhaven op afstand en groepsvorming. De
reguliere handhaving heeft niet altijd voldoende
capaciteit om hierop in te grijpen.

• Het is de laatste tijd ’s nachts onrustig in Park de
Wezenlanden in Zwolle. Met tijdelijke, felle verlichting in
het park wordt hiervoor een oplossing gezocht.

3

Sentiment

1

4

• Men gedraagt zich alsof COVID-19 al voorbij is.
Handhaving op de 1,5 meter afstand zorgt voor
hoofdbrekens, zeker wanneer straks alles weer mag
met 1,5 meter afstand.

5

Vooruitblik

6

• Stap 4 openingsplan (26 juni): bijna alles kan op
anderhalve meter.
• EK Voetbal: Het EK is begonnen wat kan leiden tot
extra drukte in de publieke ruimte op de speeldagen
van het Nederlands Elftal.

Waarschuwingen en boetes
•

De laatste weken worden er weinig corona
gerelateerde boetes uitgedeeld. De meeste boetes
worden momenteel uitgeschreven voor groepsvorming,
zoals het houden van kleine en grote feesten.

Duiding:
• Door de (verdere) versoepelingen 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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