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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 stabiliseert

Test- en labcapaciteit: aantal testen stabiliseert

Bco: risicogestuurd

Vaccinatie: voorspoedig

Zorgcontinuïteit: acute zorg ernstig onder druk

Naleving: steeds moeilijker om de regels aan te houden

Handhaving: noodbevelen en lasten onder dwangsom
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Aantal besmettingen - afgelopen week

Regio IJsselland 4.197

Duiding:
• Zowel landelijk als regionaal is er een stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen.

• In de leeftijdsgroep 80+ waren er in de regio IJsselland afgelopen week 93 nieuwe 

besmettingen en 192 in de leeftijdsgroep 70-80 jaar.

• 835 kinderen van 0 tot 12 jaar zijn afgelopen week positief getest (21% van de hele 

groep) en er waren 536 meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar.
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Landelijke  

R: 1.18
)

Coronavirus: aantal

stabiliseert



Duiding:
• Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD lijkt iets te zijn gestabiliseerd. Dit is zowel het landelijke als regionale beeld.

• De testbereidheid verschilt per gemeente. In de gemeente Staphorst is het minste getest de afgelopen week.

• Het percentage positieven is de afgelopen week gedaald naar (16%) en ligt lager dan het landelijke vindpercentage (21,4%). Het 

vindpercentage wisselt per gemeente.
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen stabiliseert
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Testen

• De afgelopen week zijn er 22.328 testen door GGD IJsselland uitgevoerd, met een piek op 23 november met 3.601 testen.

• Er zijn momenteel testlocaties in de gemeente: Zwolle, Deventer, Ommen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Zwartewaterland, 

Raalte (va 2-12), Steenwijkerland (va 9-12).



Bron- en contactonderzoek (bco)
• Het aantal besmettingen lijkt zich iets te stabiliseren, maar 

de aantallen zijn nog steeds erg hoog. Mensen die positief 

getest zijn, informeren zelf hun contacten, ze worden niet 

gemonitord en de bron wordt niet meer actief opgespoord. 

Behalve in een aantal bijzondere gevallen, zoals bij AZC’s

• De besmettingen zijn verspreid over alle leeftijden, maar we 

zien relatief nog steeds veel besmettingen onder kinderen.

Vragen over testen bij bco publieks- en proflijn
• Over testuitslagen. 

• Vragen over positieve uitslag en consequenties.

• Thuistest is positief, wat nu?

• Vragen over contact met index, wat moet ik nu doen?

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

kleinere kinderen.

• Aanvraag en triage over thuisbemonsteringen.

• Ik ben positief getest en zit in isolatie, ben ik nog besmettelijk?

.

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

woensdag 1 december 2021

Sentiment media testen en bco
• KAART | Meer positieve tests in Oost-Nederland, zorgen in Kampen en 

Rijssen-Holten

• Kabinet lijkt om: toch eerst een zelftest bij coronaklachten

• Enorm veel besmettingen: heeft corona vrij spel of komt het doordat we 

meer testen?

• 'Geprezen' CoronaMelder blijkt farce in Overijssel: opsporing via app nihil

• Spoedtest.nl verdacht van fraude: 100 testlocaties afgesloten (8 in deze 

regio)

• Een positieve zelftest maar negatief bij de GGD, hoe kan dat?

• Explosieve stijging testaanvragen: GGD IJsselland opent extra testlocatie 

in Zwolle

• GGD bereikt maximale testcapaciteit: 'Tegen deze groei kunnen wij bijna 

niet werven'

• Hoe goed werkt het bron- en contactonderzoek van de GGD? Dit zeggen 

de cijfers

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

onbekend
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Duiding bco:
• Zowel regionaal als landelijk zijn er veel besmettingen, maar het aantal nieuwe besmettingen lijkt iets te stabiliseren. Door de nog 

steeds hoge aantallen is het bron- en contactonderzoek 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.destentor.nl/regio/kaart-meer-positieve-tests-in-oost-nederland-zorgen-in-kampen-en-rijssen-holten~a337f463/
https://www.destentor.nl/regio/enorm-veel-besmettingen-heeft-corona-vrij-spel-of-komt-het-doordat-we-meer-testen~aad2b3f1/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2029820/Geprezen-CoronaMelder-blijkt-farce-in-Overijssel-opsporing-via-app-nihil
https://www.destentor.nl/binnenland/spoedtest-nl-verdacht-van-fraude-100-testlocaties-afgesloten-8-in-deze-regio~ac86fd47/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5267261/een-positieve-zelftest-maar-negatief-bij-de-ggd-hoe-kan-dat
https://www.destentor.nl/zwolle/explosieve-stijging-testaanvragen-ggd-ijsselland-opent-extra-testlocatie-in-zwolle~af238f79/
https://nos.nl/artikel/2405885-ggd-bereikt-maximale-testcapaciteit-tegen-deze-groei-kunnen-wij-bijna-niet-werven
https://www.destentor.nl/regio/hoe-goed-werkt-het-bron-en-contactonderzoek-van-de-ggd-dit-zeggen-de-cijfers~ab2477c8/
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/veel-besmettingen-maar-hoe-iemand-corona-heeft-gekregen-is-vaak-onbekend
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel


Trends en knelpunten GGD
• Er wordt onderzocht welke opschaling mogelijk is binnen de GGD 

t.b.v. het versnellen van de Boosterprik voor de doelgroep 60+.

• In Hardenberg is de vaccinatielocatie inmiddels weer geopend en 

in Zwolle is het vaccineren verhuisd naar de locatie aan de 

Meeuwenlaan. 

• De komende periode staan nog diverse pop-up en mobiele locaties 

gepland.

• Komende tijd verwachten we meer duidelijkheid over de Omicron

variant en in welke mate de huidige vaccinaties bescherming 

bieden.

Aantal vaccinaties 
• Landelijk: 88,5% (18 jaar en ouder) heeft minimaal een 

vaccinatie gehad en 84,9% is volledig gevaccineerd

• Regionaal: 86% (18 jaar en ouder) heeft minimaal een 

vaccinatie gehad en 84% is volledig gevaccineerd

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland heeft in totaal 719.687 prikken gezet. 

Afgelopen week (22 t/m 28 november) zijn 1330  eerste 

prikken gegeven.
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Vragen van publiek en professionals
• Vragen over Boosterprik: wanneer ben ik aan de beurt, krijg ik 

na Janssen ook Booster (t.b.v. wintersport), kan ik voor mijn 

Booster naar ‘prikken zonder afspraak’. 

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

• Vragen over advies quarantaine, ondanks dat men 

gevaccineerd is. 

Duiding
• De opkomst voor de Boosterprik komt goed van start en we zien de plekken goed vollopen. Er is behoefte om landelijk de gehele

booster campagne te versnellen is hoog en er wordt onderzocht wat mogelijk is. 

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)

• Zorginstellingen met een eigen medische dienst zijn gestart 

met het vaccineren van cliënten. De GGD start komende week 

met vaccineren bij instellingen zonder medische dienst. 

• Samenwerking met huisartsen in bepaalde gemeenten/ wijken.

Vaccinatie: 

voorspoedig

Sentiment media vaccineren: 
• Een op vijf besmette verpleeghuisbewoners sterft ondanks vaccin

• Kans op ernstige corona bij kinderen is miniem, waarom dan tóch 

vaccineren?

• Hoe Nederland de booster-boot miste: 'Er vallen extra doden 

doordat we zo laat zijn begonnen’

• Eerste boosterprik gezet bij negentigjarige vrouw

• Longartsen: ‘Misverstand dat gevaccineerden net zo goed in 

ziekenhuis terechtkomen’

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/een-op-vijf-besmette-verpleeghuisbewoners-sterft-ondanks-vaccin~aec365b3/
https://www.ad.nl/binnenland/kans-op-ernstige-corona-bij-kinderen-is-miniem-waarom-dan-toch-vaccineren~a3dc80b2/
https://www.nu.nl/coronavirus/6168472/eerste-boosterprik-gezet-bij-negentigjarige-vrouw-het-moet-gebeuren.html
https://www.destentor.nl/gezond/longartsen-misverstand-dat-gevaccineerden-net-zo-goed-in-ziekenhuis-terechtkomen~a8ab4a370/
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Zorgcontinuïteit: acute zorg 

ernstig onder druk

VVT
• Aantal besmettingen onder bewoners en personeel blijft toenemen. 

• In 33% van de verpleeghuislocaties is sprake van besmettingen.

• Personele bezetting onder druk. 

• Door druk op thuiszorg moeizame doorstroom naar huis met 

wijkverpleging.

• Het aantal cohortbedden is opgeschaald. 

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• De druk op de zorg in de gehele keten blijft stijgen.

• Er is grote bezorgdheid om de beschikbare personele capaciteit.

• Cohortcapaciteit in de VVT is vergroot. Collega organisaties steunen de VVT om dit mogelijk te maken bijv. door personele uitwisseling 

• In- en uitstroom is in de gehele keten problematisch. Uitplaatsen vanuit ziekenhuis naar VVT of een ziekenhuis buiten de regio verloopt moeizaam. 

Ook doorstroom binnen de VVT-zorg verloopt steeds moeilijker. 

• Voorbereidingen worden getroffen op fase 3 (waarborging acute zorg landelijk dan niet meer mogelijk) o.a. door oefeningen.
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Ziekenhuizen
• Bezetting op IC en kliniek toegenomen; op ROAZ-schaal resp. 

34% en 10% stijging in een week tijd.

• IJsselland: 62% IC-bezetting Covidpatienten (vorige week 57%).

• Fase 2d van kracht: niet-acute en semi-acute zorg wordt niet 

meer uitgevoerd. Ook inhaalzorg wordt niet meer uitgevoerd.

• Kritieke planbare zorg staat zwaar onder druk.

Cijfers Covid VVT IJsselland
Covid-cohortbedden buiten ziekenhuis: 

• 14 bezet

• 5 beschikbaar

Huisartsen
• Afschaling reguliere zorg in ziekenhuizen zorgt voor extra druk op de 

huisartsenzorg.

• Uitval personeel, o.a. door quarantaine.

29 op IC IJsselland, 47 in ROAZ-gebied, 595 landelijk

77 in kliniek IJsselland, 171 in ROAZ-gebied, 2250 landelijk

Ambulancezorg
• Doorlopende bezettingsdruk op de roosters, mede door oplopend 

aantal besmettingen onder personeel.

• Paraatheid gewaarborgd.



Sentiment
• Over het algemeen willen de meeste inwoners zich 

aan de coronaregels houden, maar het wordt wel 

steeds moeilijker en is soms verwarrend.

• We merken frustratie en onmacht over de gevolgen 

die de maatregelen hebben voor de personen 

achter de ondernemingen. 

Bijzonderheden
• Diverse (horeca)ondernemers zoeken ‘de randen van de 

regels’ op of rekken ze op, bijvoorbeeld de sluitingstijd. 

• Coronademonstratie in Kampen.

• Jeugd zoekt op allerlei manieren om samen te komen, 

bijvoorbeeld door (party)pendeldiensten naar Duitsland.

Sentiment media
• Nieuwe coronamaatregelen zijn van kracht, dit zijn ze

• Toch coronademonstratie in centrum van Kampen

• Noodbevel in Zwolle: binnenstad risicogebied vanwege 

coronaprotest

• Noodbevel in Zwolle rondom wedstrijd PEC

• Planbare operaties landelijk uitgesteld, kabinet roept hulp 

Defensie in

• Honderden tieners elke week met partybussen naar 

Duitse disco's: "Doe het nu even niet" 

• Opnieuw moet de horeca maatregelen slikken: "Wij 

hebben normaal werkende mensen, die zijn niet voor 5 

uur vrij“

Duiding:
• Het naleven van de nieuwe maatregelen wordt steeds moelijker, ondanks dat we zien dat over het algemeen de 

meeste inwoners en ondernemers zich er wel aan willen houden. 

• De ‘randen van de regels’ worden opgezocht, bijvoorbeeld de sluitingstijd en de (party)bussen naar Duitsland. 

Naleving: steeds moeilijker 

om de regels aan te houden
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Naleving algemeen
• Sinds 28 november gelden er strengere regels, 

gericht op avondsluiting en strengere maatregelen 

overdag. Dit 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 we zien dat het 

steeds moeilijker is om ons hieraan aan te houden. 

Bijvoorbeeld als het gaat om 1,5 meter afstand 

houden, de avondsluiting binnen de horeca en het 

verschil in regels voor verschillende sectoren.

https://nos.nl/artikel/2407205-nieuwe-coronamaatregelen-zijn-van-kracht-dit-zijn-ze
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2033118/Toch-coronademonstratie-in-centrum-van-Kampen
https://www.destentor.nl/zwolle/noodbevel-in-zwolle-binnenstad-risicogebied-vanwege-coronaprotest~aa5de53c/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2033124/Noodbevel-in-Zwolle-rondom-wedstrijd-PEC
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/planbare-operaties-landelijk-uitgesteld-kabinet-roept-hulp-defensie-in/ar-AAR6cS9?ocid=BingNewsSearch
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2032210/Honderden-tieners-elke-week-met-partybussen-naar-Duitse-disco-s-Doe-het-nu-even-niet
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2032942/Opnieuw-moet-de-horeca-maatregelen-slikken-Wij-hebben-normaal-werkende-mensen-hier-die-zijn-niet-voor-vijf-uur-vrij


Handhaving algemeen
• Handhaving richt zich met name op het afstand 

houden, het coronatoegangsbewijs, de 

sluitingstijden en het mondkapjesplicht bij de 

betrokken instellingen/ ondernemers. 

• De afgelopen periode zijn noodbevelen en lasten 

onder drangsom ingezet in relatie tot de geldende 

coronamaatregelen. 

• In de regio wordt verschillend ingezet op 

handhaving en daarmee gepaarde opvolging, mede 

door (beperkt) beschikbare capaciteit. 

Sentiment
• Over het algemeen wordt gehoor gegeven aan de 

aanwijzingen van handhaving. Echter, zodra 

handhaving uit beeld is, wordt naleving minder goed

• De invoering van nieuwe maatregelen gaat bij 

enkele sectoren gepaard met het niet (volledig) 

houden aan de maatregelen. 

Bijzonderheden
• In Zwolle is afgelopen week twee maal een noodbevel 

uitgevaardigd om mensen uit het gebied weg te sturen en 

daarmee eventuele ongeregeldheden te voorkomen.

Duiding:
• De afgelopen periode zijn noodbevelen en lasten onder drangsom ingezet in relatie tot de geldende maatregelen 

• 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 het niet (volledig) houden aan de 

maatregelen.
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Vooruitblik
• De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot 19 

december. Op dinsdag 14 december beoordeelt het 

kabinet de situatie en volgt een persconferentie. 

• Het kabinet werkt aan het wettelijk mogelijk maken van 

uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, o.a. 2G en 

verplichting op werkvloer en onderwijs (mbo/ ho).

Handhaving: noodbevelen en 

lasten onder dwangsom

Waarschuwingen en boetes
• Er zijn afgelopen week diverse lasten onder dwangsom 

opgelegd, o.a. vanwege het overtreden van de 

sluitingstijd en het niet uitvoeren van controles op het 

CTB.


