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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: flinke stijging besmettingen

Test- en labcapaciteit: veel testen ook voor reizigers

Bco: flinke stijging

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: corona onderdeel van reguliere zorg

Naleving: nieuwe maatregelen worden goed opgepakt

Handhaving: weer aandacht voor reguliere handhaving
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Lopende clusters:

• Deventer (horeca, bedrijf, sport)

• Zwolle (horeca, sport)

• Zwartewaterland (horeca, sport) 

• Olst-Wijhe (feest)

• Raalte (feest. sport)

Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

853
Per 100.000 inwoners:
• IJsselland:  161

• Nederland: 301

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is de afgelopen week duidelijk toegenomen. 

• In de regio IJsselland zijn relatief minder besmettingen vergeleken met het landelijke aantal.

• In alle gemeenten in de regio is het aantal besmettingen toegenomen. Deventer heeft absoluut en relatief                                            

het hoogste aantal besmettingen.

• In de leeftijdsgroep 16 t/m 24 jaar waren 575 besmettingen, twee derde van alle  nieuwe besmettingen.

Coronavirus: flinke 

stijging besmettingen
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Cluster informatie:

• Vooral clusters in de horeca of feest gerelateerd. 

Enkele clusters gerelateerd aan sportverenigingen

Landelijke  

R: 2.17
(28-06))



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

duidelijk toegenomen. Het aantal ligt iets lager dan landelijk.

• Het regionale percentage positieven (8,4%) is t.o.v. vorige week weer toegenomen, net als het landelijke vindpercentage 

(13,4%). 

Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Aantal testafspraken is opgelopen van ca. 1.250 naar rond de 2.000 per 

dag

• Daarvan 300 tot ruim 900 per dag voor reizigers

• Testafspraak binnen 12 uur, uitslag binnen 24 uur

Testen 
• Landelijk getest afgelopen week:370.997

• Regionaal getest afgelopen week: 11.587    

• Gemiddeld per dag: 1.655 testen

• Piek: 9 juli 2.239 testen
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Test- en labcapaciteit: 

veel testen ook voor reizigers
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Bron- en contactonderzoek (bco)
• Er is een sterke toename in het aantal besmettingen.

• De meeste besmettingen zijn momenteel in de 

leeftijdsgroep 16 t/m 24 jaar. 

Actueel testen en bco
• Heel veel vragen over zelftesten

• Bron- en contactonderzoek overgegaan naar 

risicogestuurd: veel besmettingen, daarom vooral inzet 

op kwetsbare mensen en opvallende clusters. Mensen 

informeren nauwe contacten waar dat kan zelf.

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

BCO: flinke stijging

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn

- Mijn (zelf)test was positief. Wat moet ik nu doen?

- Ik ga op vakantie naar of kom terug uit… Wat moet ik 

doen?

- Ik wil mijn (jonge) kind laten testen…

- Ik ben onderweg naar land x. En mijn testuitslag is er 

nog niet

- Veel vragen over de CoronaCheck-app: bijvoorbeeld 

over een eerdere positieve test in relatie tot één 

vaccinatie en een bewijs (QR-code) dat wel voor het 

buitenland binnenkomt en niet voor Nederland

- Veel vragen over quarantaine en besmettingen
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Sentiment media testen en bco
• Stijgende besmettingen, testen we ons land op rood?

• GGD handen vol aan corona-explosie

• Veel onduidelijkheid over QR-codes

• Tweede coronagolf eist 18.000 levens, ook Oost-Nederland

• Situatie verslechtert: twee gemeenten Oost-Nederland 

donkerrood

• GGD laat besmette mensen soms zelf omgeving informeren
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Duiding bco:
• Het aantal testen, aantal besmettingen en het aantal clusters neemt toe. De werkdruk bij bco neemt toe, waardoor het 

beeld op context en clusters minder wordt.

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5240801/code-rood-nadert-positieve-test-vertienvoudigd-code-vaccinatiegraad
https://www.destentor.nl/home/ggd-in-deze-regio-heeft-handen-vol-aan-corona-explosie-nachtleven-blijft-nog-buiten-schot~a5395ec3/
https://www.bd.nl/reizen/veel-onduidelijkheid-over-qr-codes-en-gratis-testen-bij-reizen-naar-landen-buiten-de-eu-zo-kun-je-op-stap~a45f26b0/?referrer=https://www.google.com/
https://www.destentor.nl/regio/tweede-coronagolf-eist-18-000-levens-flevoland-en-oost-nederland-relatief-hard-getroffen~a5641df4/
https://www.destentor.nl/regio/kaart-situatie-verslechtert-twee-donkerrode-gemeenten-in-regio-op-dag-vol-nieuwe-besmettingen~a6c8b28d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/08/ggd-laat-besmette-mensen-soms-zelf-omgeving-informeren-a4050342


Trends en knelpunten GGD
• Nog steeds veel vragen over de CoronaCheck-app. Mensen kunnen 

hierover geïrriteerd zijn (willen op vakantie)

• Janssen-vaccinaties lopen goed vol. Ook deze week extra dagen in 

de IJsselhallen. Janssen-vaccin: alleen voor 18 jaar en ouder

• 12-17 jaar aan de beurt: 12-jarigen geboren voor 1 juli 2009 kunnen 

sinds zondag ook hun vaccinatieafspraken maken. Deze doelgroep 

krijgt BioNTech/Pfizer (twee vaccinaties)

• In de regio IJsselland vaccineren we met zowel BioNTech/Pfizer als 

Moderna. Mensen kunnen niet kiezen welk mRNA-vaccin ze willen. 

Dit leidt op vaccinatielocaties soms tot discussie. Mensen denken ter 

plekke te kunnen aangeven wat ze willen.

• De 500.000e prik in de regio is maandag 12 juli gezet in Hardenberg!

• Extra vaccins BioNTech/Pfizer voor regio IJsselland aangevraagd 

met het oog op vakanties Noord. Extra afsprakenslots van 8 tot en 

met 11 juli liepen vlot vol. Zwolle voor het eerst met 12 

vaccinatielijnen open (bijna 3500 afspraken op één dag!)

• Ondersteuning GGD aan vaccinatieproces in asielzoekerscentra 

verloopt voorspoedig. Prima samenwerking.

Aantal vaccinaties 
• 18.106.978 landelijk vaccinaties gezet

• 14.395.969 gezet door GGD’en

• 1.393.339 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen)

• 2.317.670 gezet in huisartsenpraktijken 

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland: 498.041 vaccinaties gezet.

Vaccinatie: voorspoedig
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Vragen van publiek en professionals

• Het lukt niet de QR-code op te halen (veel 

gegevens zijn/lijken niet zichtbaar)

• Veel vragen over reizen

• Ik wil mijn vaccinatieafspraak verzetten voor of 

na mijn vakantie

• Kan ik een registratie krijgen in mijn gele boekje?

Sentiment media

• Veel meer besmettingen, GGD IJsselland roept op 

tot vaccineren

• GGD Ijsselland krijgt extra vaccins om inwoners 

versneld ‘vakantieprik’ te geven

• 12 jaar? Maak je vaccinatieafspraak online!

• Mix en match BioNTech/Pfizer en AstraZeneca

Duiding
• Vaccineren in de regio verloopt nog steeds voorspoedig. Animo voor Janssen-vaccin blijft groot. Extra vaccins Pfizer opvragen 

en inzetten en daarover communiceren helpt qua sneller ruimte scheppen voor mensen die gevaccineerd op vakantie willen. 

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

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Huisartsen organiseren thuisvaccinatie voor niet mobiele mensen 

60-. Soms halen ze zelf op afspraak vaccins bij GGD IJsselland.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/97199/veel-meer-coronabesmettingen-ggd-ijsselland-roept-op-tot-vaccineren.html
https://www.destentor.nl/zwolle/ggd-ijsselland-krijgt-extra-vaccins-om-inwoners-versneld-vakantieprik-te-geven~af73b699/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/12-jaar/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/06/de-jonge-mix-en-match-met-astrazeneca-is-net-als-twee-keer-astrazeneca-veilig-en-effectief
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: 6

• Bezetting IC: 4
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Door explosieve stijging van besmettingen mogelijk stijging op IC en kliniek verwacht. 

• Het beleidskader inhaalzorg wordt gemaakt door NZa op verzoek van het VWS. Dit gebeurt 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: 129

• Bezetting IC: 84

Ziekenhuizen
• Aantal Covid-19 patiënten op de IC en in de kliniek stabiliseert.

• De prognose is een lichte toename op de IC en kliniek voor de 

komende week. Bron: LCPS 

• Coronazorg is nog steeds onderdeel van de reguliere zorg.

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

leveren volledige kritiek planbare zorg. 

Cijfers Covid VVT IJsselland
COVID bedden buiten ziekenhuis: 

• 11 bezet

• 10 beschikbaar

Huisartsen
• HAP’s en huisartsenpraktijken onder controle



Naleving algemeen
• Over het algemeen is er sprake van een goede 

naleving in de regio. Overdag was het op bepaalde 

momenten druk in winkelgebieden, op de markten 

en op terrassen. Hierbij kan lang niet altijd de 1,5 

meter afstand gewaarborgd worden.  

• De sluiting van de horeca om 00.00 uur vanaf 

zaterdag is goed opgepakt en gaf geen problemen.

Sentiment inwoners
• Over het algemeen hebben inwoners begrip voor 

de aangescherpte maatregelen en wordt de ernst 

ingezien. Ook teleurstelling onder met name de 

jongeren over het terugdraaien van versoepelingen.

Bijzonderheden
• Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan 

verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer, daarom 

gelden van 10 juli t/m 13 augustus uit voorzorg extra 

maatregelen.

Sentiment media
• Kabinet legt het uitgaansleven aan banden: ‘We moeten 

de besmettingen afremmen’.

• Dit zijn de nieuwe coronaregels.

• Bitterzoete terrasavond in Deventer stopt zonder 

problemen om middernacht: ‘Ik hield mijn hart vast’.

• Burgemeesters IJsselland komen bijeen. 

Duiding:
• Over het algemeen is de naleving goed in de regio en de aangescherpte maatregelen zijn goed opgepakt. Op de 

momenten dat het druk is, wordt de 1,5 meter afstand echter niet altijd gewaarborgd. 

Naleving: nieuwe maatregelen 

worden goed opgepakt
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https://www.vrijsselland.nl/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer/
https://www.destentor.nl/politiek/kabinet-legt-het-uitgaansleven-aan-banden-we-moeten-de-besmettingen-afremmen~af730aa3/
https://www.destentor.nl/politiek/dit-zijn-de-nieuwe-coronaregels~a8d2037e/
https://www.destentor.nl/deventer/bitterzoete-terrasavond-in-deventer-stopt-zonder-problemen-om-middernacht-ik-hield-mijn-hart-vast~a0e37266/
https://www.deventerrtv.nl/burgemeesters-ijsselland-komen-bijeen/


Handhaving algemeen
• De richtlijnen waren afgelopen weekend goed te 

handhaven in de regio, waarbij met name aandacht 

is voor de horeca en de 1.5 meter afstand.

• Er is nu ook weer meer aandacht voor reguliere 

handhaving.

Sentiment
• De sluiting van de horeca om 00:00 uur is goed te 

handhaven. De 1,5 meter maatregel blijft wel lastig 

te handhaven. 

• De inwoners geven gehoor aan de aanwijzing van 

de boa/toezichthouder

Bijzonderheden
• Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan 

verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer, daarom 

gelden van 10 juli t/m 13 augustus uit voorzorg extra 

maatregelen.

Duiding:
• De sluiting van de horeca om 00:00 uur is goed te handhaven. De 1,5 meter maatregel blijft wel lastig te 

handhaven. 
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Waarschuwingen en boetes
• De afgelopen periode zijn er weinig corona gerelateerde 

boetes uitgedeeld. Mensen worden aangesproken op het 

houden van 1,5 meter afstand.

Vooruitblik
• De zomervakantie voor regio noord is begonnen.

• Vakantie wordt veel in eigen land gehouden, mede 

door mogelijke reisbeperkingen buitenland.

Handhaving: weer aandacht

voor reguliere handhaving

https://www.vrijsselland.nl/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer/

