
woensdag 25 augustus 2021

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: weer lichte stijging

Test- en labcapaciteit: aantal testen toegenomen

Bco: meer contacten per persoon

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: Covid-19 zorg onderdeel reguliere zorg 

Naleving: druk maar beheersbaar

Handhaving: meer aandacht voor reguliere handhaving
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Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

547 Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 103

• Nederland: 100

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is de afgelopen week weer iets gestegen.

• Landelijk is er een stabilisatie in de daling van het aantal besmettingen.

• In veel gemeenten in de regio is het aantal besmettingen de afgelopen weken weer (iets) toegenomen. 

• In de afgelopen week waren er 152 meldingen  in de leeftijd van 11-20 jaar (98 in de week ervoor). 

• Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 18 t/m 25 jaar was: 133, dat is 24% van alle besmettingen

Coronavirus: weer lichte 

stijging
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Cluster informatie:

• In ongeveer de helft van de gemeenten in IJsselland lopen er een of meerdere clusters. De 

clusters zijn met name gerelateerd aan vakantie (campings), recreatie en sport. Maar ook 

zijn er vaak veel positieven binnen één gezin. 

Landelijke  

R: 0,97
(20-08))



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

gestegen en ligt hoger dan het landelijke aantal. In Deventer zijn relatief de meeste inwoners getest.

• Het regionale percentage positieven (12,8%) ligt nu ongeveer gelijk aan het landelijke vindpercentage (12,7%). 

Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Testafspraak binnen 12 uur, uitslag binnen 24 uur

• Vanaf maandag 23 augustus is het  in de regio ook mogelijk om je zonder 

afspraak te laten testen. 

• Het testen voor reizen blijft de GGD tot 1 september doen.  

Testen 
• Landelijk getest afgelopen week:111.327 

• Regionaal getest afgelopen week: 4.629

• Piek: 20 augustus 708 testen
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen toegenomen
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Bron- en contactonderzoek (bco)
• Na een aantal weken een daling, is het aantal 

besmettingen nu weer iets gestegen

• De meeste besmettingen zijn momenteel nog steeds 

in de leeftijdsgroep 12 t/m 25 jaar

• Grote gezinnen, vaak meerdere besmettingen in één 

gezin

• Veel positieven gerelateerd aan vakanties; op 

campings in de regio of bij terugkomst uit het 

buitenland positief.

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

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn

• Mijn partner is positief getest. Mag mijn kind naar de 

opvang? 

• Ik ga volgende week weer werken in het onderwijs. 

Moet ik me van tevoren nog een keer laten testen? 

• Ik heb corona. Hoe lang moet ik nog thuisblijven? 

• Ik krijg mijn QR-code niet in beeld. Wat nu? 

• Ik ben getest. Wat is de uitslag? 
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Sentiment media testen en bco
• GGD IJsselland start coronatesten zonder afspraak. Het 

moet de drempel verlagen.

• Testen zonder afspraak bij GGD IJsselland (luister terug 

van 0:15:41 tot 0:16:22)

• Kamermeerderheid steunt eigen bijdrage 

coronatoegangstest 

• GGD neemt afscheid van Zwolse IJsselhallen als prik-

en testlocatie
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Duiding bco:
• Het aantal besmettingen neemt weer toe. Mensen gaan weer meer de deur uit en hebben meer contacten, daarom 

vaak uitgebreid bco per positief persoon. 

BCO: meer contacten

per persoon

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2000011/GGD-IJsselland-start-coronatesten-zonder-afspraak-Het-moet-de-drempel-verlagen
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/bc19750f-5479-484a-9e57-ca3ec5c15a3a/2021-08-24-nos-radio-1-journaal
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/19/kamermeerderheid-steunt-eigen-bijdrage-coronatoegangstest-a4055310
https://www.destentor.nl/zwolle/ggd-neemt-afscheid-van-zwolse-ijsselhallen-als-prik-en-testlocatie~ab1168d8/


Trends en knelpunten GGD
• De aantallen voor het testen en vaccineren nemen af. De 

priklocaties Kampen, Dalfsen zijn gesloten. Op de andere locaties 

zijn we minder lang open. 

• In Deventer, Hardenberg en Zwolle kun je terecht voor het 

vaccineren zonder afspraak. 

• Opzetten (en starten met) plannen fijnmazig vaccineren.

• Er is veel aandacht voor jongeren met prikangst. In de media zijn 

hierover een aantal berichten verschenen. 

• In de tweede helft van september verhuist de test- en 

vaccinatielocatie Zwolle van de IJsselhallen naar Marslanden.

Aantal vaccinaties 
• 22.486.836 landelijk vaccinaties gezet

• 18.755.430 gezet door GGD'en

• 1.413.862 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen) 

• 2.317.544 gezet in huisartsenpraktijken

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland: 645,289 vaccinaties gezet.

Vaccinatie: voorspoedig
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Vragen van publiek en professionals
• Corona check app QR (diverse vragen).

• Gele boekje stempelen.

• 2e afspraak verzetten vaccineren.

• Afspraak maken vaccineren/vragen over de inloop 

vaccineren.

• Terugkeer buitenland, wat moet ik doen?

Sentiment media

• GGD-arts Hauw Sie ziet huilende jongeren met 

prikangst

• Dit wordt de coronaherfst met een nieuwe golf met 

misschien een derde prik 

• GGD gaat extra aandacht besteden aan 

vaccinaties in Staphorst

Duiding
Op dit moment worden er veel tweede prikken gegeven. Focus nu op fijnmazig vaccineren, meer op maat en de regio in.

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Voorlichting jongeren/scholen: brieven verstuurd naar 

onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO en HBO). 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.destentor.nl/zwolle/ggd-arts-hauw-sie-ziet-huilende-jongeren-met-prikangst-als-ouders-hun-kind-pamperen-gaat-het-mis~a7d4eacc/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-wordt-de-coronaherfst-een-nieuwe-golf-met-misschien-een-derde-prik~b62f8f87/
https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/ggd-gaat-extra-aandacht-besteden-aan-vaccinaties-in-staphorst-prikbus-komt-langs~a3124041/
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Zorgcontinuïteit: Covid-19 zorg 

onderdeel van reguliere zorg

VVT en gehandicaptenzorg
• Rustig beeld.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 34

• Bezetting IC: 12
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Verwachting is dat de ziekenhuisbezetting op het huidige niveau stabiliseert.

• Er is nog steeds druk op de beschikbare capaciteit. Dit wordt veroorzaakt door: het RS virus, drukte op regionale SEH’s vanwege vakantie in eigen 

land, uitval personeel vanwege quarantaine, gebruikelijke krapte personeelsbezetting vanwege zomervakantie en door overplaatsingen vanuit het 

westen. 

• IJsselland is een ontvangende regio voor de IC. Het is de verwachting dat IJsselland voor de kliniek een uitplaatsende regio gaat worden.

• Inhaalzorg gaat nog steeds door. 
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 454

• Bezetting IC: 224

Ziekenhuizen
• Aantal Covid-19 patiënten op IC en in kliniek iets gestegen.

• Covid-19 zorg valt nog steeds onder reguliere zorg. 

• Alle ziekenhuizen leveren volledige planbare kritieke zorg. 

• Er is nog steeds druk op de beschikbare capaciteit, met name 

door krapte in personeel.

Cijfers Covid VVT IJsselland
Covid bedden buiten ziekenhuis: 

• 3 bezet

• 5 beschikbaar

Huisartsen
• Rustig beeld.



Naleving algemeen
• Geen grove overtredingen geconstateerd.

• In de weekenden is het druk in de stadscentra op 

bijvoorbeeld de markten en terrassen, maar dit 

betreft een beheersbare situatie.

• Jeugd zorgt her en der (o.a. door middel van 

feesten) voor overlast.

Sentiment inwoners
• Over het algemeen houden de meeste inwoners 

zich aan de coronaregels, toch zoekt een enkeling 

de randjes van de regels op.

Bijzonderheden
• In de vakantieperiode zien we een grotere aanloop van 

mensen naar de steden wat kan leiden tot drukte en 

bijvoorbeeld wachtrijen voor de winkels.

• Een enkele horecaondernemer moet aangesproken 

worden op de sluitingstijd van 00.00 uur.

Sentiment media
• Dit is hoe het kabinet de samenleving stap voor stap 

verder wil openen.

Duiding:
• In de weekenden is het druk in de stadscentra op bijvoorbeeld de markten en terrassen, maar dit betreft een 

beheersbare situatie.

• Aandachtspunten zijn de jeugd(overlast) en sluitingstijden van de horeca.

Naleving: druk maar

beheersbaar
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https://nos.nl/artikel/2393750-dit-is-hoe-het-kabinet-de-samenleving-stap-voor-stap-verder-wil-openen


Handhaving algemeen
• Er is weer meer aandacht voor de reguliere 

handhavingstaken.

• Controles vinden voornamelijk plaats bij horeca, 

deze zijn gericht op de sluitingstijd van 00.00 uur en 

1,5 meter afstand. 

Sentiment
• De inwoners geven gehoor aan de aanwijzingen 

van de boa/toezichthouder.

Bijzonderheden
• Basisregel 1,5 meter afstand is bijna niet te 

handhaven.

Duiding:
• Er is weer meer aandacht en ruimte voor reguliere handhavingstaken.

• Geen grote excessen en weinig tot geen corona-gerelateerde bekeuringen de afgelopen weken. 
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Waarschuwingen en boetes
• Geen grote excessen en weinig tot geen bekeuringen in 

de afgelopen weken.

Vooruitblik
• Tijdens de persconferentie van 13 augustus heeft het 

kabinet zicht gegeven op een mogelijke einddatum van 

alle coronabeperkingen.

Handhaving: meer aandacht

voor reguliere taken


