
woensdag 22 september 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: aantal besmettingen daalt

Test- en labcapaciteit: aantal testen afgenomen

Bco: meer contacten per persoon

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: covid-19 vooruitkijken naar het najaar

Naleving: beheersbaar en reuring coronatoegangsbewijs

Handhaving: voorbereiding coronatoegangsbewijs
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Trend 

Aantal besmettingen - afgelopen week

248 Per 100.000 inwoners:
• IJsselland: 47

• Nederland: 79

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is de afgelopen periode gedaald.

• In veel gemeenten in de regio daalt het aantal besmettingen 

• In de afgelopen week waren er 57 meldingen  in de leeftijd van 11-20 jaar (100 in de week ervoor). 

• Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 70+ was: 10

Coronavirus: aantal 

besmettingen daalt
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Cluster informatie:

De (kleine) clusters zitten met name in het basisonderwijs, gevolgd door bedrijven en sport. 

Weinig besmettingen in de VVT. De meeste besmettingen vinden (nog steeds) thuis plaats.

Landelijke  

R: 0,91
)



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

gedaald, maar ligt nog steeds hoger dan het landelijke aantal. 

• In Raalte zijn relatief de meeste inwoners getest.

• Het regionale percentage positieven (4,5%) ligt lager dan het landelijke vindpercentage (8%). 

Testcijfers IJsselland
Aantal testen in NL en IJsselland

Per 100.000 inwoners

Trends en knelpunten landelijk en regionaal
• Testlocaties in Steenwijk en Raalte sluiten per 1 oktober.

• Landelijke daling positieve tests. Meer testafspraken, minder positieve testen. 

Testen 
• Landelijk getest afgelopen week: 13.347

• Regionaal getest afgelopen week: 5.858

• Piek: 13 september 1.258 testen
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen afgenomen
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Bron- en contactonderzoek (bco)
• Het aantal besmettingen daalt vanaf begin september

• De meeste besmettingen zijn momenteel nog steeds 

onder kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

• Grote gezinnen, daardoor vaak voor meerdere 

besmettingen in één gezin

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

BCO: meer contacten per 

persoon 

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• QR code app, met name ouderen die geen telefoon en 

computer hebben om een QR code aan te maken. 
• Nieuwe richtlijnen n.a.v. de laatste persconferentie.
• Testuitslagen, wat is de uitslag?
• Wanneer in quarantaine, contact met index. 
• Openingstijden vrije inloop.
• Stempelen van het gele boekje.

woensdag 22 september 2021

Sentiment media testen en bco
• Oost-Nederland gaat mee in landelijke daling positieve tests
• Eerste testers zonder afspraak weten vrije inloop GGD te 

vinden: ‘Heel makkelijk dit’
• Introductieweken studenten leidden nog niet tot grote 

corona-uitbraken
• Meer testafspraken, minder besmettingen
• Waar heb ik een coronapas nodig en waar niet?
• GGD IJsselland sluit testlocaties in Steenwijk en Raalte: ‘We 

passen het aan op de vraag’
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Duiding bco:
• Het aantal besmettingen is de afgelopen week verder afgenomen en er zijn geen grote clusters op dit moment. De 

samenleving is weer open, dus mensen hebben weer vaak weer veel contacten, daarom uitgebreid bco per positief 

persoon. 

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/regio/kaart-oost-nederland-gaat-mee-in-landelijke-daling-positieve-tests-lelystad-blijft-hoog-scoren~a4c281df/
https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/eerste-testers-zonder-afspraak-weten-vrije-inloop-ggd-te-vinden-heel-makkelijk-dit~a0de63eb/
https://www.nu.nl/coronavirus/6154129/introductieweken-studenten-leidden-nog-niet-tot-grote-corona-uitbraken.html
https://www.rtvfocuszwolle.nl/meer-testafspraken-minder-besmettingen/amp/
https://www.nu.nl/versoepelingen/6157100/waar-heb-ik-een-coronapas-nodig-en-waar-niet.html
https://www.destentor.nl/salland/ggd-ijsselland-sluit-testlocaties-in-steenwijk-en-raalte-we-passen-het-aan-op-de-vraag~a843c26c/


Trends en knelpunten GGD
• Nieuwe fase in het vaccinatieproces: drempels wegnemen bij 

mensen die nog niet de kans hebben gezien om zich te laten 

vaccineren. Dit is maatwerk. Laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij.   

• Sinds 8 september wordt de vaccinatiebus ingezet voor informatie 

over vaccineren en het laten zetten van vaccins. 

• In de media veel aandacht voor ‘Corona-pas’ en nieuwe 

maatregelen. 

• Test- en vaccinatielocatie Zwolle is verhuist van IJsselhallen naar

de Marslanden.

Aantal vaccinaties 
• 23.400.202 landelijk vaccinaties gezet

• 19.687.101 gezet door GGD’en

• 1.397.955 gezet in instellingen (inclusief ziekenhuizen) 

• 2.315.146 gezet in huisartsenpraktijken

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland: 674.163 vaccinaties gezet.

Vaccinatie: voorspoedig
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Vragen van publiek en professionals
• Wijk en buurtcentra vragen of ze moeten gaan werken 

met een QR code.

• Vragen over testen voor toegang bijv. i.v.m. hotelbezoek 

of event; vooral door niet-gevaccineerden en ouderen 

(niet gevaccineerd en niet digitaal vaardig). Wat nu?

• Mag een kind op school of KDV komen met klachten als 

verkoudheid en hoesten.

Sentiment media
• Miljoenen Nederlanders hebben prikangst (en dit kun je ertegen 

doen)

• GGD wil drempels wegnemen: vaccinatiebus trekt regio in

• Kwetsbare patiënt vraagt ziekenhuis steeds vaker om derde prik: 

‘Je merkt dat het leeft’

• GGD IJsselland start nieuwe fase in vaccinatieproces (item start 

vanaf 47.00 min)

Duiding
Focus fijnmazig vaccineren; meer op maat en de regio in. Onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen zich niet hebben laten 

vaccineren. Daaruit blijkt dat er voor verschillende struikelblokken oplossingen geboden kunnen worden.        

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)

• Begin september voorlichting gegeven op HBO- en 

MBO-scholen in de regio.  

• Geslaagde samenwerking met Otto workforce voor 

vaccinatie arbeidsmigranten. 

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/miljoenen-nederlanders-hebben-prikangst-en-dit-kun-je-ertegen-doen~a2b9b0d3/
https://steenwijkercourant.nl/steenwijkerland/GGD-wil-drempels-wegnemen-vaccinatiebus-trekt-regio-in-27030331.html
https://www.destentor.nl/zwolle/kwetsbare-patient-vraagt-ziekenhuis-steeds-vaker-om-derde-prik-je-merkt-dat-het-leeft~a304aa20/
https://www.rtvoost.nl/radio/programma/42/Afslag-Oost/aflevering/598182
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Zorgcontinuïteit: covid-19 

vooruitkijken naar het najaar

VVT en gehandicaptenzorg
• Rustig beeld.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 6

• Bezetting IC: 15
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• 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 

land.

• Inhaalzorg gaat nog steeds door. 

• Voorbereidend op het najaar zijn 6 scenario’s door het LCPS uitgewerkt. 5 daarvan gaan uit van te weinig IC-capaciteit.(LCPS-nieuws 6-9-21)
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 378

• Bezetting IC: 200

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

• 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.

• Cohort-afdelingen worden weer geopend.

Cijfers Covid VVT IJsselland
Covid bedden buiten ziekenhuis: 

• 4 bezet

• 4 beschikbaar

Huisartsen
• Rustig beeld.



Naleving algemeen
• Het houden van 1,5 meter afstand is, mede door de 

naderende afschaffing, een maatregel die steeds 

slechter wordt nageleefd. 

• 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.

• Er leven veel vragen over het 

coronatoegangsbewijs.

Bijzonderheden
• Een enkele horecaondernemer moet aangesproken 

worden op de sluitingstijd van 00.00 uur.

Sentiment media
• Geen afstand meer, wel coronapas: "Najaar onzeker“.

• Ouderenbond KBO Overijssel bezorgd over QR-code 

als coronatoegangsbewijs.

• ‘De ‘versoepelingen’ die op stapel staan, brengen velen 

in het nauw’.

• Steeds meer horeca-ondernemers spreken zich uit: 

‘Hier wil ik niet aan meewerken’.

• Overijsselse kerken blij met versoepelingen: "Het zijn 

net koeien die weer de wei in mogen“.

Duiding:
• Het houden van 1,5 meter afstand is, mede door de naderende afschaffing, een maatregel die steeds slechter wordt 

nageleefd. 

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

beheersbare situatie.

• Aandachtspunt is de invoering van het coronatoegangsbewijs komend weekend.

Naleving: beheersbaar en

reuring coronatoegangsbewijs
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https://www.rtvoost.nl/nieuws/2006906/Geen-afstand-meer-wel-coronapas-Najaar-onzeker
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2007169/Ouderenbond-KBO-Overijssel-bezorgd-over-QR-code-als-coronatoegangsbewijs
https://www.destentor.nl/opinie/de-versoepelingen-die-op-stapel-staan-brengen-velen-in-het-nauw~a6330508/
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/horeca-ondernemers-coronapas-persconferentie~3274852?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2009854/Overijsselse-kerken-blij-met-versoepelingen-Het-zijn-net-koeien-die-weer-de-wei-in-mogen


Handhaving algemeen
• Controles vinden voornamelijk plaats bij horeca, 

deze zijn gericht op de sluitingstijd van 00.00 uur en 

1,5 meter afstand. 

• Er worden voorbereidingen getroffen voor de 

handhaving op het coronatoegangsbewijs bij de 

horeca, cultuur en evenementensector. 

Sentiment
• Inwoners geven over het algemeen gehoor aan de 

aanwijzingen van de boa/ toezichthouder.

Bijzonderheden
• Veel vragen over de coronatoegangsbewijs. 

Duiding:
• Geen grote excessen en weinig tot geen corona-gerelateerde bekeuringen de afgelopen weken. 

• Er worden voorbereidingen getroffen voor de handhaving op het coronatoegangsbewijs bij de horeca, cultuur en 

evenementensector. 
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Waarschuwingen en boetes
• Geen grote excessen en weinig tot geen bekeuringen in 

de afgelopen weken.

Vooruitblik
• Invoering coronatoegangsbewijs per 25 september bij de 

horeca, cultuur en evenementensector.

• Tijdens de persconferentie van 14 september heeft het 

kabinet zicht gegeven op een mogelijke einddatum (nl. 

1 november) van de resterende coronamaatregelen.

Handhaving: voorbereiding op 

coronatoegangsbewijs


