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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: aantal besmettingen blijft stijgen

Test- en labcapaciteit: aantal testen gestegen

Bco: risicogestuurd

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: besmettingen lopen snel op

Naleving: CTB wordt gebruikt en gecontroleerd

Handhaving: beheersbaar en gericht op ondersteuning
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Aantal besmettingen - afgelopen week

Regio IJsselland 1.699

Duiding:
• Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is de afgelopen periode gestegen, dit is 

ook de landelijke trend

• Relatief veel besmettingen in gemeenten/gebieden met lage vaccinatiegraad. 

• Relatief veel besmettingen in de leeftijd van 0-11 jaar

Coronavirus: aantal 

besmettingen blijft stijgen
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Landelijke  

R: 1,20
)



Duiding:
Er werden in onze regio meer mensen getest bij de GGD dan vorige week. Hier is duidelijk een stijgende lijn in te zien. Ook in de 

gemeenten met een lagere vaccinatiegraad is de testbereidheid hoog. Het bovenstaande figuur laat dit ook zien; er is veel meer getest 

de afgelopen weken. Daarnaast is het percentage positieven ook toegenomen. Vindpercentage is nu 16,6% en was de week ervoor 

13,4%.
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen gestegen
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Bron- en contactonderzoek (bco)
• Het aantal besmettingen is flink gestegen in de regio, 

daarom is het bco voor een groot deel afgeschaald; de 

index wordt gebeld en krijgt uitleg over quarantaine en 

wordt gevraagd om de contacten zelf te informeren.

• Wel uitgebreid bco voor de zorgsector en AZC’s.

• Regelmatig wordt er bekeken welke bco fase haalbaar is 

op dat moment en waar in de regio extra aandacht nodig 

is.

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

BCO: risicogestuurd 

.
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Sentiment media testen en bco
• KAART | Biblebelt slingert nu als een rood lint over de coronakaart, 

aantal ziekenhuisopnames stijgt

• Muur tegen het coronavirus begint scheuren te vertonen: dit zijn de 

zwakke plekken

• Zwartewaterland doet oproep in strijd tegen oplopende 

besmettingen: ‘Is nu te hoog’

• Waarom overstromen onze ziekenhuizen zo snel als de 

coronacijfers stijgen?

• Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers wijst naar Staphorst als voorbeeld: 

‘Lokale lockdowns kunnen nodig zijn’

• Alweer een nieuwe coronavariant, reden tot zorgen?

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Verschillende situatie-vragen over quarantaine en isolatie. 

• Verschillende vragen over vrije inloop.

• Verschillende vragen over contact met index. 

• Vragen over testafspraak maken of verzetten. 

• Vragen over uitnodiging 3e vaccinatie.
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Duiding bco:
Het aantal besmettingen is de afgelopen week weer gestegen, met extra hoge cijfers in een aantal gemeenten. Veel kleine clusters

op (basis)scholen en ook in de VVT weer meer besmettingen. Verder relatief veel besmettingen in gebieden met lage 

vaccinatiegraad.

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/regio/kaart-biblebelt-slingert-nu-als-een-rood-lint-over-de-coronakaart-aantal-ziekenhuisopnames-stijgt~a37e43d5/
https://www.destentor.nl/gezond/muur-tegen-het-coronavirus-begint-scheuren-te-vertonen-dit-zijn-de-zwakke-plekken~adc8d197/
https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/zwartewaterland-doet-oproep-in-strijd-tegen-oplopende-besmettingen-is-nu-te-hoog~ac2677cc/
https://www.destentor.nl/zwolle/waarom-overstromen-onze-ziekenhuizen-zo-snel-als-de-coronacijfers-stijgen~ae0590fa/
https://www.destentor.nl/gezond/ziekenhuisbaas-ernst-kuipers-wijst-naar-staphorst-als-voorbeeld-lokale-lockdowns-kunnen-nodig-zijn~a6c3e559/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5262044/nieuwe-corona-variant-ay42-virus-besmettelijk-engeland-delta


Trends en knelpunten GGD
• De focus ligt nog steeds bij fijnmazig vaccineren: drempels 

wegnemen bij mensen die nog niet de kans hebben gezien om zich 

te laten vaccineren. 

• Naast de vaccinatiebus worden ook pop-uplocaties ingericht voor 

voorlichting en vaccinaties. 

• In de media de afgelopen twee weken veel aandacht voor de 

besmettingsgraad in de bible beltgemeenten, waaronder Staphorst 

en Genemuiden. I.s.m. Staphorst en Zwartewaterland is een 

eenduidige communicatieboodschap geformuleerd. 

Aantal vaccinaties 
• 23.884.413 landelijk vaccinaties gezet

• 20.148.349 gezet door GGD’en

• 1.420.918 gezet in instellingen(inclusief ziekenhuizen)) 

• 2.315.146 gezet in huisartsenpraktijken
(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland heeft in totaal 696.240 prikken gezet. 

Vorige week 1.744 1e prikken

Vaccinatie: voorspoedig
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Vragen van publiek en professionals
• Inplannen testafspraken pop-uplocatie Staphorst.

• Vragen over thuisbemonstering (vanuit 

zorg/thuiszorg).

• Positief getest in gezin: mag ik nu werken? 

• Ik ben een beetje verkouden; moet ik testen?

• Vragen over quarantaine: grote gezinnen met 

gevaccineerde en niet gevaccineerde gezinsleden. 
Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)

• Bijzondere doelgroepen hebben de aandacht. In samenwerking met 

andere partijen worden zij benaderd. De aanpak is maatwerk en is 

per situatie/gemeente verschillend. 

• Huisartsen Staphorst en Genemuiden: huisartsen hebben het 

initiatief genomen om inwoners te vaccineren.  

Duiding
De focus ligt nog steeds op fijnmazig vaccineren; op maat en in de regio. Naast de prikbus worden pop-up locaties ook veel ingezet. 

Ook is er aandacht voor bijzondere doelgroepen. 

Sentiment media vaccineren: 
• Huisartsen Staphorst vaccineren tegen corona

• Huisarts Staphorst vaccineert patiënten stiekem thuis vanwege taboe

• Vaccinatiebus voorlopig nog door met bezemronde: ‘Blij met elke prik’

• NOS Journaal met Rilana over Staphorst

• De Jonge: oudste ouderen krijgen boostershot coronavaccin 

aangeboden

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.rd.nl/artikel/947643-huisartsen-staphorst-vaccineren-tegen-corona
https://www.nu.nl/coronavirus/6163814/huisarts-in-staphorst-vaccineert-patienten-stiekem-thuis-vanwege-taboe.html
https://www.destentor.nl/deventer/vaccinatiebus-gaat-voorlopig-nog-door-met-bezemronde-blij-met-elke-prik~a971f365/
https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending-gemist/nos-journaal/5725777
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5259904/de-jonge-nederland-gaat-derde-boostershot-coronavaccin-uitdelen
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Zorgcontinuïteit: besmettingen 

lopen snel op

VVT en gehandicaptenzorg
• Rustig beeld.

Cijfers Covid ziekenhuizen
IJsselland 

• Bezetting kliniek: 43

• Bezetting IC: 7
Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Er is grote zorg om de beschikbare capaciteit. Dit wordt veroorzaakt door ziekte personeel (o.a. griepseizoen) en groot personeelsverloop.
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Landelijk 

• Bezetting kliniek: 597

• Bezetting IC: 199

Ziekenhuizen
• Bezetting op IC en in kliniek toegenomen.

• Cohorten worden weer ingericht.

• Druk op beschikbare capaciteit wordt groter.

• Planbare kritieke zorg staat onder druk, evenals inhaalzorg.

Cijfers Covid VVT IJsselland
Covid bedden buiten ziekenhuis: 

• 6 bezet

• - beschikbaar

Huisartsen
• Toenemende drukte



Naleving algemeen
• De naleving richt zich met name op de controle van 

het coronatoegangsbewijs bij de horeca, cultuur en 

evenementensector.

• Het coronatoegangsbewijs wordt over het 

algemeen gebruikt en gecontroleerd. 

• In de weekenden is het druk in Horeca en de 

stadscentra, maar dit betreft een beheersbare 

situatie.

Sentiment inwoners
• Over het algemeen houden de meeste inwoners 

zich aan de coronaregels,

• Er leven vragen over het coronatoegangsbewijs en 

de duur van deze maatregel.

Bijzonderheden
• Sommige (horeca)ondernemers moeten aangesproken 

worden op de sluitingstijd van 00.00 uur en/of controleren 

van het coronatoegangsbewijs. 

• Hier en daar grote particuliere feesten (afterparty’s), waar 

regels niet of nauwelijks worden nageleefd.

Sentiment media
• Weer massaal naar kantoor, school en terras, alsof 

corona er nooit is geweest: 'We zijn er klaar mee en dat 

merk je’

• 'Goed gesprek' tussen Isala en kerk Staphorst over 

coronabesmettingen

• Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers wijst naar Staphorst als 

voorbeeld: ‘Lokale lockdowns kunnen nodig zijn’

• Werkgevers vragen personeel steeds vaker om QR-code

• Biblebelt slingert nu als een rood lint over de coronakaart, 

aantal ziekenhuisopnames stijgt

Duiding:
• Het coronatoegangsbewijs wordt over het algemeen gebruikt en gecontroleerd. 

• Sommige (horeca)ondernemers moeten aangesproken worden op het controleren van het coronatoegangsbewijs 

en/of sluitingstijd. 

• Hier en daar grote particuliere feesten (afterparty’s), waar regels niet of nauwelijks worden nageleefd

Naleving: CTB wordt

gebruikt en gecontroleerd
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https://www.destentor.nl/home/weer-massaal-naar-kantoor-school-en-terras-alsof-corona-er-nooit-is-geweest-we-zijn-er-klaar-mee-en-dat-merk-je~a3b0bdb8/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2020509/Goed-gesprek-tussen-Isala-en-kerk-Staphorst-over-coronabesmettingen
https://www.destentor.nl/gezond/ziekenhuisbaas-ernst-kuipers-wijst-naar-staphorst-als-voorbeeld-lokale-lockdowns-kunnen-nodig-zijn~a6c3e559/
https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10456957/werkgevers-vragen-personeel-steeds-vaker-om-qr-code
https://www.destentor.nl/regio/kaart-biblebelt-slingert-nu-als-een-rood-lint-over-de-coronakaart-aantal-ziekenhuisopnames-stijgt~a37e43d5/


Handhaving algemeen
• Handhaving richt zich met name op de controle van 

het coronatoegangsbewijs bij de horeca, cultuur en 

evenementensector.

• Er hebben zich de afgelopen periode geen grote 

excessen en weinig bekeuringen voorgedaan in 

relatie tot het coronatoegangsbewijs.

Sentiment
• Inwoners geven over het algemeen gehoor aan de 

aanwijzingen van de boa/ toezichthouder.

• Ondernemers laten zich ondersteunen. Na uitleg of 

ondersteuning worden controles veelal (weer) 

opgepakt. 

Bijzonderheden
• Gebruik en controle van de coronatoegangsbewijs. 

Duiding:
• Geen grote excessen en weinig bekeuringen voorgedaan in relatie tot het coronatoegangsbewijs. 

• Onrust en openbare orde problemen als gevolg van de collectieve sluiting van de horeca om 00.00 uur. Hierdoor 

staan grote groepen tegelijk op straat.

• Inwoners en ondernemers geven over het algemeen gehoor en/of laten zich ondersteunen in het gebruik van het 

coronatoegangsbewijs.dinsdag 26 oktober 2021
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Waarschuwingen en boetes
• Een enkele officiële waarschuwing vanwege het niet 

uitvoeren van controles op het CTB.

• Onrust en openbare orde problemen als gevolg van de 

collectieve sluiting van de horeca om 00.00 uur. Hierdoor 

staan grote groepen tegelijk op straat.

Vooruitblik
• De persconferentie is gepland op 2 november met nader 

uitsluitsel over coronatoegangsbewijs en de resterende 

coronamaatregelen.

• Sinds 25 september geeft het coronadashboard één 

landelijk risiconiveau. Deze aanpak is gebaseerd op de 

landelijke indicatoren: ziekenhuis- en IC-opnames.

Handhaving: Beheersbaar en 

gericht op ondersteuning

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio

