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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: weinig besmettingen

Test- en labcapaciteit: testbereidheid blijft

Bco: steeds minder bco nodig

Vaccinatie: op schema

Zorgcontinuïteit: corona onderdeel van reguliere zorg

Naleving: 1,5 meter afstand staat onder druk

Handhaving: meer aandacht voor reguliere handhaving
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Lopende clusters:

• Deventer ( onderwijs)

• Kampen (onderwijs)

• Steenwijkerland (onderwijs)

• Staphorst (onderwijs)

• Zwolle (onderwijs)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

75
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 14

• Nederland: 25

Duiding:
• Het aantal besmettingen in regio IJsselland is de afgelopen week verder afgenomen, van 133 naar 75 besmettingen. 

• In regio IJsselland zijn relatief nog steeds iets minder besmettingen vergeleken met het landelijke aantal.

• In  vrijwel alle gemeenten in de regio is het aantal besmettingen gedaald en in sommige gemeenten was zelfs geen enkele besmetting

• 7 kinderen van 0-10 jaar waren besmet in de afgelopen week (vorige week 12). In de afgelopen week waren er 24 meldingen  in de 

leeftijd van 11-20 jaar, vorige week (52).

Coronavirus: weinig 

besmettingen
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Cluster informatie:

• Alleen nog een paar lopende kleine clusters binnen 

het onderwijs, verder geen clusters meer binnen 

bedrijven of instellingen.

Landelijke  

R: 0.76
(14-06))



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

gedaald, maar de testbereidheid blijft. 

• In Zwartewaterland, Zwolle, Deventer en Kampen zijn de meeste inwoners getest (relatief) afgelopen week.

• Het regionale percentage positieven (2,1%) is verder gedaald t.o.v. vorige week, net zoals het landelijke vindpercentage 

(3,1%). 

Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken schommelt tussen de 450 en 850 per dag

• Testafspraak binnen 6 uur, uitslag binnen 24 uur (sneltesten binnen een 

paar uur)

Testen 
• Landelijk getest afgelopen week: 125.887

• Regionaal getest afgelopen week: 4.262

• Gemiddeld per dag: 608 testen

• Piek: 21 juni 872 testen
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Test- en labcapaciteit: 

testbereidheid blijft

1

2

3

4

5

6



Bron- en contactonderzoek (bco)
• Het aantal besmettingen daalt steeds verder. In alle 

leeftijdscategorieën is het aantal besmettingen 

gedaald, maar de meeste besmettingen zitten 

momenteel in de jongste leeftijdscategorie. 

Actueel testen en bco
• Proces aanvragen positieve testaanvragen in gang 

gezet

• Per 30 juni Reizigers testen: GGD staat Stichting 

Open Nederland bij. GGD kan mensen testen die op 

reis willen en DigiD hebben. 

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

BCO: steeds minder bco nodig

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn

- Aanvragen voor Janssen vaccin. 

- BCO vragen met betrekking tot gevaccineerde mensen.

- Na downloaden CoronaCheck app; ophalen van QR-

code (bijv. 1x corona gehad + 1 prik, geen QR-code).

- Wanneer kan ik stempel halen voor het gele boekje?

- Alvast een afspraak plannen voor een reizigerstest, die 

vanaf 1 juli gratis is. 

- Bezorgdheid om drukte aan de lijn vanaf 30 juni voor 

maken van een afspraak reizigerstest.
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Sentiment media testen en bco
• Kabinet wil zelftesten voor vakantiegangers huis-aan-huis 

verspreiden

• Kunnen-we-niet-standaard-vakantiegangers-laten-testen-of-

prikken

• Duizenden mensen wachten nog op uitslag Testen voor Toegang

• Vanaf 30 juni afspraak maken voor gratis testen voor vakantie
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Duiding bco:
• Het aantal besmettingen, het aantal clusters en het aantal testen daalt en daarmee wordt het bco steeds verder 

afgeschaald. Vooruitblik voor na de zomer; hoe en wanneer wordt bco ingezet bij deze lage aantallen.

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/de-jonge-iedereen-testen-na-vakantie-zelftesten-huis-aan-huis
https://www.destentor.nl/politiek/coronadebat-kunnen-we-niet-standaard-vakantiegangers-laten-testen-of-prikken~ab8f8af0/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/346550486/live-duizenden-mensen-wachten-nog-op-uitslag-testen-voor-toegang
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5238358/vanaf-30-juni-afspraak-maken-voor-gratis-testen-voor-vakantie


Trends en knelpunten GGD
• Veel vragen over CoronaCheck app en de gegevens delen met het 

RIVM. Mensen kunnen hierover wat bot/boos zijn, omdat ze bang 

zijn niet op vakantie te kunnen.  

• Janssen-vaccinaties als keuze-vaccin gestart in IJsselhallen. Veel 

animo voor. Extra vaccins beschikbaar; deze en komende week in 

totaal ruim 6.200.

• Deze week in IJsselland 45.066 coronavaccinaties 

• De 400.000e prik is vrijdag 25 juni gezet! 

• Jongeren hebben over het algemeen wat meer angst voor de prik 

maar vinden het achteraf altijd meevallen. 

• Het mooie weer en de vakanties in het vooruitzicht maken veel 

mensen blij, zelfs als ze een prik krijgen.

• Het percentage bezoekers dat verwezen is naar triage steeg licht op 

alle vaccinatielocaties, behalve in Zwolle; daar daalde het met 3,8% 

ten opzichte van de week daarvoor.

• Voorbereiding hulp aan artsen asielzoekerscentra voor vaccineren 

mensen onder de 60 jaar (vaccins en handen)

Aantal vaccinaties 
• 15.553.035 landelijk vaccinaties gezet.

• 11.934.944 gezet door GGD’en,

• 1.454.913 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen)

• 2.163.178 gezet in huisartsenpraktijken 

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland: 412.296 vaccinaties gezet.

Vaccinatie: op schema!
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Vragen van publiek en professionals
• Hoe kan ik mijn gegevens delen met het RIVM, voor de 

Corona Check app?

• Kan ik een afspraak maken voor Janssen-vaccinatie?

• Hoe kan ik m’n vaccinatieafspraak verplaatsen? In 

verband met vakantie.

• Ik ben geprikt bij huisarts/ziekenhuis, waar kan ik de 

stempel halen voor m’n gele boekje?  

Sentiment media
• Afsprakenlijn Janssen-vaccin overbelast

• GGD ziet prikangst toenemen met dalen van leeftijd in de 

vaccinatiestraat: ‘Vooral mannen gaan onderuit’

• Opboksen tegen de Deltavariant

• Geen CoronaCheck-vinkje bij 1 prik na coronabesmetting

• Advies-gezondheidsraad-vaccineer-gezonde-kinderen-

vanaf-12-jaar

Duiding
• Veel animo voor Janssen-vaccin; vaccinatiebereidheid is groot. Vaccinatie ligt op schema.  

N.B. De gehele vaccinatiestrategie staat op de website van Rijksoverheid.

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• 12 – 17 jaar met medisch risico aan de beurt. Uitnodiging van 

huisarts voor vaccinatie. GGD prikt.

• Organiseren van thuisvaccinatie voor niet mobiele mensen 60-.

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/1980605/Afsprakenlijn-Janssen-vaccin-overbelast-Eerste-keuze-prikken-worden-vrijdag-in-Enschede-en-Zwolle-gezet
https://www.destentor.nl/zwolle/ggd-ziet-prikangst-toenemen-met-dalen-van-leeftijd-in-de-vaccinatiestraat-vooral-mannen-gaan-onderuit~a79db493/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/29/opboksen-tegen-de-deltavariant-a4049095
https://www.nu.nl/tech/6142172/nog-steeds-geen-coronacheck-vinkje-bij-een-prik-na-een-coronabesmetting.html
https://nos.nl/artikel/2387169-advies-gezondheidsraad-vaccineer-gezonde-kinderen-vanaf-12-jaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/factoren-voor-de-vaccinatie-planning
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Zorgcontinuïteit: corona 

onderdeel van reguliere zorg

VVT en gehandicaptenzorg
• Rustig beeld.

• Covid-capaciteit van de VVT in regio IJsselland zal worden ingericht 

conform de landelijk afgesproken waakvlamcapaciteit.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 5

• Bezetting IC: 5
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Daling covid-bezetting brengt verlichting op de druk op de ziekenhuizen. 

• Het beleidskader inhaalzorg wordt gemaakt door NZa op verzoek van het VWS. Dit gebeurd in goed overleg met allerlei gesprekspartners, zoals 

GHOR Nederland. In de regio stemmen de ROAZ ziekenhuizen samen af over inhaalzorg. 
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 182

• Bezetting IC: 127

Ziekenhuizen
• Aantal Covid-19 patiënten op de IC en in de kliniek neemt nog 

steeds af. Dit is ook de prognose voor de komende week. 

• Coronazorg is onderdeel geworden van de reguliere zorg.

• De afschaling van de OK is nog maar 10%. Alle ziekenhuizen 

leveren volledige kritiek planbare zorg. “Normale” planbare zorg is 

bij tweederde van de ziekenhuizen nog deels geannuleerd.

Cijfers Covid VVT IJsselland
COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 15 bezet

• 21 beschikbaar

Huisartsen
• HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle



Naleving algemeen
• Overdag was het druk op bepaalde momenten in 

winkelgebieden en op terrassen. Zaterdagavond 

was het erg druk in uitgaansgebieden. Hierbij kan 

lang niet altijd de 1,5 meter afstand gewaarborgd 

worden.  

• De twee vormen (testen voor toegang of 1,5 meter 

afstand) lopen door elkaar heen. De meeste 

bezoekers hebben dit besef niet en gedragen zich 

als voor corona.

Sentiment inwoners
• De inwoners zijn blij met de versoepelingen; 

aandacht voor basisregel afstand houden is minder 

geworden.

Bijzonderheden
• EK Voetbal: teleurstelling over de uitschakeling van het 

Nederlands elftal zorgde voor onrust in Zwolle. 

• Demonstratie van Extinction Rebellion in Deventer is 

rustig verlopen.

Sentiment media
• Versoepelingen: ook ‘horecageweld’ in regio terug naar 

normaal, maar geen grote incidenten.

• Discolichten aan, een testje doen en gaan: het Deventer 

uitgaansleven (zonder 1,5 meter) is weer los. 

• Geen vreugdevuur maar frustratievuur in Zwolle. 

Duiding:
• Met het ingaan van de versoepelingen per 26 juni is de drukte in de publieke ruimte zienderogen toegenomen. De 

1.5 meter afstand wordt lang niet altijd gewaarborgd. 

Naleving: 1,5 meter afstand 

staat onder druk
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https://www.destentor.nl/regio/versoepelingen-ook-horecageweld-in-regio-terug-naar-normaal-maar-geen-grote-incidenten~a240c5a3/
https://www.destentor.nl/deventer/discolichten-aan-een-testje-doen-en-gaan-het-deventer-uitgaansleven-zonder-1-5-meter-is-weer-los~a7712584/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1981939/Overijssel-huilt-uit-na-uitschakeling-Oranje-op-EK-eerste-slingers-alweer-opgeruimd


Handhaving algemeen
• Het handhaven van de 1,5 meter is niet goed uit te 

voeren. Enerzijds qua capaciteit, anderzijds omdat 

het een erg fluïde regel is. 

• In het weekend is capaciteit nodig voor reguliere 

handhaving in de horeca.

Sentiment
• Men gedraagt zich alsof COVID-19 al voorbij is. De 

1,5 meter maatregel is lastig te handhaven. 

Bijzonderheden
• Het beeld is dat in de horeca niet altijd strak gehouden 

wordt aan de 1,5 meter afstand óf testen voor toegang.

Duiding:
• Het handhaven van de 1,5 meter is niet goed uit te voeren. Enerzijds qua capaciteit, anderzijds omdat het een erg 

fluïde regel is. 

Handhaving: meer aandacht 

voor reguliere handhaving
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Waarschuwingen en boetes
• Met het ingaan van de versoepelingen per 26 juni 

worden er weinig corona gerelateerde boetes uitgedeeld. 

De twee pieken in boetes in week 23 en 24 kwamen 

door een illegale rave-party in Deventer.  

Vooruitblik
• Zomervakantie voor regio noord van 10 juli t/m 22 

augustus.
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