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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 stijgt door

Test- en labcapaciteit: testbereidheid is hoog

Bco: risicogestuurd

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: oplopende druk in de hele keten 

Naleving: over het algemeen goed, maar met uitzonderingen 

Handhaving: verschillende inzet en gericht op excessen
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Aantal besmettingen - afgelopen week

Regio IJsselland 3.097

Duiding:
• Regionaal is het aantal besmettingen verder gestegen, dit is ook de landelijke trend.

• Aantal besmettingen in de gemeenten met een lage vaccinatiegraad daalt verder. Terwijl

in andere gemeenten het aantal besmettingen flink gestegen is.

• De besmettingen zitten in alle leeftijdscat, maar de meeste besmettingen zitten <40 jaar.

• 538 kinderen van 0 tot 12 jaar zijn positief getest de afgelopen week (17% van de hele 

groep). In de afgelopen week waren er 360 meldingen  in de leeftijd van 11-20 jaar . woensdag 17 november 2021

Landelijke  

R: 1.21
)

Coronavirus: aantal 

besmettingen stijgt door



Duiding:
• Er werden zowel landelijk als regionaal meer mensen getest bij de GGD dan vorige week. Hier is duidelijk nog steeds een stijgende 

lijn in te zien. De testbereidheid is in de hele regio hoog. Het bovenstaande figuur laat dit ook zien. 

• Het percentage positieven is de afgelopen week gestegen naar 16,3%. Dit vindpercentage wisselt per gemeente.
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Test- en labcapaciteit: 

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

daarom is het bco afgeschaald. Indexen informeren zelf 

hun contacten, ze worden niet gemonitord en de bron 

wordt niet meer actief opgespoord. Behalve in een aantal 

gevallen, zoals:  de AZC’s en bedrijven met veel 

arbeidsmigranten.

• De besmettingen zitten momenteel verspreid over de 

hele samenleving, maar we zien relatief veel 

besmettingen onder kinderen in de basisschoolleeftijd.

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

.
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Sentiment media testen en bco
• Bron- en contactonderzoek massaal uitgekleed: ‘De dijk stroomt nu 

over’

• GGD ziet explosieve toename in coronatests, ook zelftesten soms 

uitverkocht

• Aantal positieve testen stijgt met 45 procent, 10-14-jarigen scoren 

hoogst

• Bijna weer 12000 nieuwe positieve tests er bij

• Record aantal positieve testen wordt bijna gebroken

• GGD IJsselland stopt met testen zonder afspraak door explosieve 

vraag naar coronatesten

• Sombere winter in aantocht voor ongewilde ongevaccineerden 

zonder QR code

Onderwerpen testen en bco publieks- en proflijn
• Vragen over positieve uitslag en gevolgen. 

• Vragen over contact met index. 

• Vragen over contact met index en quarantaine, vooral ook bij 

kleinere kinderen.

• Aanvragen voor thuisbemonstering.

• Vragen over testuitslagen. 
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Duiding bco:
• Zowel regionaal als landelijk zijn er veel besmettingen, dit aantal stijgt nu een aantal weken achter elkaar. Bron- en 

contactonderzoek kan niet meer zoals eerder worden uitgevoerd en is daarom nu alleen risicogestuurd. 

• In sommige gevallen wordt er actief naar contacten gevraagd, maar in de meeste gevallen is dat niet meer haalbaar.

BCO: 

risicogestuurd

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.ad.nl/gezond/bron-en-contactonderzoek-massaal-uitgekleed-de-dijk-stroomt-nu-over~a5f90983c/
https://nos.nl/artikel/2404935-ggd-ziet-explosieve-toename-in-coronatests-ook-zelftesten-soms-uitverkocht
https://nos.nl/artikel/2404971-aantal-positieve-testen-stijgt-met-45-procent-10-14-jarigen-scoren-hoogst
https://www.destentor.nl/binnenland/live-weer-bijna-12-000-nieuwe-positieve-tests-gemiddelde-boven-niveau-vierde-golf-in-juli~a8665fa7/
https://gijs.ggdijsselland.nl/RTL%20Nieuws%20https:/www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5266401/corona-uitbraak-virus-besmettingen-reizen-quarantaine-liveblog-rtl
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2026718/GGD-IJsselland-stopt-met-testen-zonder-afspraak-door-explosieve-vraag-naar-coronatesten
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/sombere-winter-in-aantocht-voor-ongewild-ongevaccineerden-zonder-qr-code


Trends en knelpunten GGD
• De prioritering bij vaccineren komt te liggen bij de boostercampagne. 

Vanaf 18 november kunnen mensen met een uitnodiging een 

afspraak maken hiervoor. Er wordt gestart met de doelgroep 90+.

• De mogelijkheden voor uitbreiding vaccinatielocaties binnen de regio 

wordt onderzocht. Verwachting is dat er op korte termijn meer 

duidelijkheid over gegeven kan worden.

• Voor de opschaling is meer personeel nodig. Dit blijft een uitdaging, 

maar we zijn volop aan het werven en zien tot nu toe weer een 

goede bereidheid om te willen helpen.   

• Er is veel onrust over de maatregelen in het buitenland. Er komen 

veel vragen binnen over bijv. werking Janssen-vaccin in het 

buitenland, landen die van 3G naar 2G gaan.

Aantal vaccinaties 
• Landelijk: 87,9% (18 jaar en ouder) heeft minimaal een 

vaccinatie gehad en 84,4% is volledig gevaccineerd

• Regionaal: 85% (18 jaar en ouder) heeft minimaal een 

vaccinatie gehad en 84% is volledig gevaccineerd
(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland heeft in totaal 710.617 prikken gezet. 

Afgelopen week (8 t/m 14 november) zijn 2.579  eerste 

prikken gegeven.
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Vragen van publiek en professionals
• Vragen over afspraak maken voor een boostervaccinatie, omdat 

men naar Oostenrijk op wintersport wil. 

• Veel vragen over berichtgeving m.b.t. Janssenvaccin.

• Vragen advies quarantaine, ondanks dat men gevaccineerd is. 

• Vragen over Boosterprik. 

• Vragen over vrije inloop vaccinatie. 
Sentiment media vaccineren: 
• Ondanks bezwaren halen gelovigen Biblebelt toch prik uit 

verantwoordelijkheid

• Ernst Kuipers: er is de suggestie gewekt van groepsimmuniteit - vergeet 

het maar

• Gedragspsycholoog over 2G beleid: is vaccineren nog een vrije keuze

• Veel besmettingen, maar hoe iemand corona heeft gekregen is onbekend

• Cocktails en bijwerkingen: antwoord op jullie vragen over de boosterprik

Duiding
• Door de aangescherpte maatregelen en het hoger aantal besmettingen blijft de vraag naar vaccinaties stijgen. Vanaf 19 

november gaat de ‘boostercampagne’ van start.  

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)
• Medische diensten van zorgcentra worden ingezet voor 

boostercampagne. Wanneer de instelling geen eigen medische 

dienst heeft, zal de GGD bewoners vaccineren. Vanuit VWS is 

de vraag gekomen om te versnellen waar mogelijk. 

• Samenwerking met huisartsen in bepaalde gemeenten / wijken.

Vaccinatie: 

voorspoedig

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/2027162/Ondanks-bezwaren-halen-gelovigen-in-de-Biblebelt-toch-een-prik-Uit-verantwoordelijkheid
https://www.ad.nl/gezond/ziekenhuisbaas-ernst-kuipers-er-is-de-suggestie-gewekt-van-groepsimmuniteit-vergeet-het~ab47ee47/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_ad
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2027550/Gedragspsycholoog-over-2G-beleid-Is-vaccineren-nog-een-vrije-keuze
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/veel-besmettingen-maar-hoe-iemand-corona-heeft-gekregen-is-vaak-onbekend
https://www.nu.nl/coronavirus/6167895/cocktails-en-bijwerkingen-antwoord-op-jullie-vragen-over-de-boosterprik.html


1

2

3

4

5

6

woensdag 17 november 2021

Zorgcontinuïteit: oplopende 

druk in de hele keten 

VVT
• Toenemend aantal besmettingen bewoners en personeel

• Door druk op thuiszorg moeizame doorstroom naar huis met 

wijkverpleging

• Zowel grote reguliere zorgvraag als stijgende vraag Covid-zorg

• Aantal cohortbedden op dit moment min of meer voldoende, 

noodzaak tot uitbreiding capaciteit voorzien en in voorbereiding.

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• De ervaren druk op de zorg stijgt in alle sectoren.

• Voorbereidingen op volgende fase in crisisplan zorgketen weer gestart, net als in het voorjaar.

• Er is grote bezorgdheid om de beschikbare capaciteit. Dit wordt mede veroorzaakt door hoog ziekteverzuim en personeelstekorten.

• Doorstroom patiënten vanuit ziekenhuis naar VVT verloopt moeizaam, met name op reguliere geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Dit is een 

uitvergroting van de reeds bestaande ‘verkeerde-bed-problematiek’.

• LCPS heeft moeite ruimte voor overplaatsingen te vinden.
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Ziekenhuizen
• Bezetting op IC en kliniek toegenomen; op ROAZ-schaal resp. 

41% en 28% stijging in een week tijd.

• Regionaal 53% IC-bezetting Covid-gerelateerd (vorige week 40%)

• Inhaalzorg en reguliere zorg onder druk, fase 2d (planbare 

kritieke zorg niet gewaarborgd) in voorbereiding.

• Uitplaatsing is steeds grotere uitdaging.

Cijfers Covid VVT IJsselland
Covid-cohortbedden buiten ziekenhuis: 

• 8 bezet

• 1 beschikbaar

Huisartsen
• Wisselend beeld per gemeente

• Toenemende drukte op spoedpost avond-, nacht- en weekendzorg

• Verkoudheidsklachten zorgt voor druk op de coronaspreekuren

• Uitval personeel

17 op IC IJsselland, 31 in ROAZ-gebied, 380 landelijk

73 in kliniek IJsselland, 136 in ROAZ-gebied, 1605 landelijk

Ambulancezorg
• Paraatheid gewaarborgd, wel personeelskrapte op de meldkamer

• Toename aantal ritten i.v.m. spreiding Covidpatiënten



Sentiment
• Over het algemeen houden de meeste inwoners 

zich aan de coronaregels.

• Over het algemeen controleert een deel van het 

coronatoegangsbewijs netjes, maar dit gebeurt niet 

overal. Zeker wanneer handhaving uit beeld is.

Bijzonderheden
• Een aantal (horeca)ondernemers protesteren of houden 

zich niet aan de nieuwe sluitingstijd van 20.00 uur en/of 

het volledig controleren van het coronatoegangsbewijs.

• Jeugd zoekt op allerlei manieren om samen te komen, 

bijvoorbeeld door pendeldiensten naar Duitsland.

Sentiment media
• Dit zijn de maatregelen die de komende 3 weken gelden.

• Evenementenbranche verbaasd en boos over nieuwe 

maatregelen

• Ruzie met ouders bij ingang en mailbox vol opzeggingen: 

worsteling met QR-code bij zwemles

• Duizenden Zwollenaren zien Sinterklaas met pakjesboot 

vol roetveegpieten aanmeren: ‘Blij dat het kan’

• Kabaal in Zwolle bij horecaprotest, ondernemers in de 

regio sluiten om acht uur gelaten de deuren

• Ondanks bezwaren halen gelovigen in de Biblebelt toch 

een prik: "Uit verantwoordelijkheid“

Duiding:
• De nieuwe maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd, maar er zijn uitzonderingen. 

• We zien dat het coronatoegangsbewijs wisselend wordt gebruikt en gecontroleerd, niet overal en niet altijd volledig.

• Een aantal (horeca)ondernemers protesteren en/of houden zich niet aan de sluitingstijd of coronatoegangsbewijs.

Naleving: over het algemeen 

goed, maar met uitzonderingen 
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Naleving algemeen
• Sinds 13 november gelden er strengere regels om 

de sterke stijging van het aantal besmettingen terug 

te dringen en verdere overbelasting van de zorg te 

voorkomen. 

• De nieuwe maatregelen worden over het algemeen 

goed opgepakt en nageleefd, maar er zijn 

uitzonderingen zoals bij horeca.

• We zien dat het coronatoegangsbewijs wisselend 

wordt gebruikt en gecontroleerd, niet overal en niet 

altijd volledig, bijv. zonder identiteitsbewijs. 

https://www.destentor.nl/dossier-corona/dit-zijn-de-maatregelen-die-de-komende-drie-weken-van-kracht-zijn~a1ade19f/
https://www.destentor.nl/show/evenementenbranche-verbaasd-en-boos-over-nieuwe-maatregelen~a40084eb/
ad.nl/binnenland/ruzie-met-ouders-bij-ingang-en-mailbox-vol-opzeggingen-worsteling-met-qr-code-bij-zwemles~a08c5dac/
https://www.destentor.nl/zwolle/duizenden-zwollenaren-zien-sinterklaas-met-pakjesboot-vol-roetveegpieten-aanmeren-blij-dat-het-kan~afcdab0f/
https://www.destentor.nl/zwolle/kabaal-in-zwolle-bij-horecaprotest-ondernemers-in-de-regio-sluiten-om-acht-uur-gelaten-de-deuren~ad10ca5e/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2027162/Ondanks-bezwaren-halen-gelovigen-in-de-Biblebelt-toch-een-prik-Uit-verantwoordelijkheid


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

het coronatoegangsbewijs, de sluitingstijden en het 

mondkapjesplicht bij de betrokken instellingen/ 

ondernemers. 

• In de regio wordt verschillend ingezet op 

handhaving en daarmee gepaarde opvolging, mede 

door beschikbare capaciteit. 

• Er hebben zich de afgelopen periode geen grote 

excessen en weinig tot geen bekeuringen 

voorgedaan in relatie tot het coronatoegangsbewijs.

Sentiment
• De invoering van nieuwe maatregelen gaat bij 

enkele sectoren gepaard met protest, tegengeluid of 

het niet (volledig) houden aan de maatregelen. 

• Over het algemeen wordt gehoor gegeven aan de 

aanwijzingen van handhaving. Echter, wanneer ze 

uit beeld zijn kan zich een andere situatie voordoen.

Bijzonderheden
• Controles zijn momentopnames en ondernemers zien de 

handhavers vaak al aankomen. De capaciteit om alles te 

zien of overal te kunnen handhaven is niet toereikend.

Duiding:
• In de regio wordt verschillend ingezet op handhaving en daarmee gepaarde opvolging, mede door capaciteit. 

• De invoering van nieuwe maatregelen gaat bij enkele sectoren gepaard met protest, tegengeluid of het niet (volledig) 

houden aan de maatregelen.

• De controles zijn momentopnames. Ondernemers zien handhavers vaak al aankomen en kunnen daar op inspelen. 
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Vooruitblik
• De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot 4 

december. Op vrijdag 3 december beoordeelt het kabinet 

de situatie en volgt mogelijk weer een persconferentie. 

• Het kabinet werkt aan het wettelijk mogelijk maken van 

uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, met daarin de 

mogelijkheid om te kiezen tussen 2G en 3G.

Handhaving: verschillende 

inzet en gericht op excessen

Waarschuwingen en boetes
• Een enkele officiële waarschuwing vanwege het niet 

uitvoeren van controles op het CTB.

• Onrust als gevolg van de eerdere collectieve sluiting van 

de horeca om 20.00 uur. Diverse horeca gaven hier geen 

gehoor aan.


