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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 daalt

Test- en labcapaciteit: aantal testen daalt

Bco: risicogestuurd

Vaccinatie: versnellen

Zorgcontinuïteit: gehele zorgketen onder druk

Naleving: steeds moeilijker om de regels aan te houden

Handhaving: rustig en beheersbaar
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Aantal besmettingen - afgelopen week

Regio IJsselland 3.181

Duiding:
• Zowel landelijk als regionaal is het aantal besmettingen verder gedaald.

• In de leeftijdsgroep 80+  waren in de laatste week 78 nieuwe besmettingen en 153 

in de leeftijdsgroep 70-80 jaar.

• 730 kinderen van 0 tot 12 jaar waren besmet in de afgelopen week (dit is 23% van de 

hele groep). 
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Landelijke  

R: 0.97
)

Coronavirus: 

aantal besmettingen daalt



Duiding:
• Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD is gedaald en het percentage positieven is gestegen, mogelijk het effect van het 

gebruik van zelftesten. Dit is zowel het landelijke als regionale beeld. 

• De testbereidheid verschilt per gemeente. In de gemeente Raalte en Kampen is er het meest getest de afgelopen week.

• Het vindpercentage wisselt per gemeente (17% tot 25%).
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Test- en labcapaciteit: 

aantal testen daalt
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Testen

• De afgelopen week zijn er 15.367 testen door GGD IJsselland uitgevoerd, dit is een flinke daling tov van de afgelopen weken.

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

Raalte, Steenwijkerland.



Bron- en contactonderzoek (bco)
• Het aantal nieuwe besmettingen is verder gedaald, maar de 

aantallen zijn nog steeds erg hoog. Er is door deze hoge 

aantallen nog steeds erg weinig zicht op de verspreiding van 

het virus.

• De besmettingen zijn verspreid over alle leeftijden, maar we 

zien relatief nog steeds veel besmettingen onder kinderen 

(vooral 4-12 jaar).

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

• Vragen over positieve uitslag, consequenties.

• Thuistest is positief, wat nu?

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

• Aanvraag en triage over thuisbemonsteringen.

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

besmettelijk?

• Testafspraak maken of verzetten. 

• Vragen over testen voor reizen. 

.

. Kijk op de afbeelding van IJsselland Scan voor meer en lokale cijfers
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Sentiment media testen en bco
• Flink minder besmettingen in hele regio, amper nog positieve 

tests in Staphorst

• GGD heropent tijdelijke testlocatie in Steenwijk door stijgende 

vraag testafspraken

• Nieuw testadvies: zelftest mag ook bij corona-achtige klachten, 

bij positief alsnog naar GGD

• Kritiek op zelftesten bij milde klachten: 'Je raakt zicht op virus 

kwijt'

• Corona zelftest alleen betrouwbaar bij symptomen

• Afvlakken postieve tests lijkt niet te komen door gebrek GGD 

capaciteit
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Duiding bco
Zowel regionaal als landelijk zijn er veel besmettingen, maar het aantal nieuwe besmettingen lijkt iets verder te dalen. Door de nog steeds 

hoge aantallen is het bron- en contactonderzoek alleen risicogestuurd. De Omikron variant zorgt voor onzekerheid over het verdere 

verloop. 

BCO: Risicogestuurd

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
https://www.destentor.nl/regio/kaart-flink-minder-besmettingen-in-hele-regio-amper-nog-positieve-tests-in-staphorst~ad2b89fd/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2035419/GGD-heropent-tijdelijke-testlocatie-in-Steenwijk-door-stijgende-vraag-testafspraken
https://www.ad.nl/binnenland/nieuw-testadvies-zelftest-mag-ook-bij-corona-achtige-klachten-bij-positief-alsnog-naar-ggd~a2a54e5f/
https://nos.nl/artikel/2407966-kritiek-op-zelftesten-bij-milde-klachten-je-raakt-zicht-op-virus-kwijt
https://www.umcutrecht.nl/nieuws/corona-zelftest-alleen-betrouwbaar-bij-symptomen
https://www.nu.nl/coronavirus/6170750/afvlakken-positieve-tests-lijkt-niet-te-komen-door-gebrek-aan-ggd-capaciteit.html
https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel


Trends en knelpunten GGD
• RIVM heeft opgeroepen om maximaal te versnellen en iedereen zo 

spoedig mogelijk een boosterprik te geven. Er wordt intern gekeken 

naar wat er nodig is aan capaciteit en infrastructuur om dit te 

realiseren. GGD IJsselland heeft vertrouwen erin dat deze 

versnelde booster-opgave gerealiseerd wordt.  

• Op de vaccinatielocatie aan de Paxtonstraat zijn een aantal 

prikdagen voor zorgmedewerkers georganiseerd.

• Vaccinatielocaties weer 7 dagen per week geopend. 

• Komende tijd meer duidelijkheid over de Omikron variant, zowel 

besmettelijkheid en bescherming huidige vaccinaties. 

Aantal vaccinaties 
• Landelijk: 88,8% (18 jaar en ouder) heeft minimaal een 

vaccinatie gehad en 85,5% is volledig gevaccineerd

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

vaccinatie gehad en 85% is volledig gevaccineerd

(bron: coronadashboard van de Rijksoverheid). 

• GGD IJsselland heeft in totaal 737.090 prikken gezet, 

waarvan 13.714 boosterprikken. Afgelopen week (6 t/m 12 

december) zijn 715 eerste prikken gegeven.
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Vragen over vaccineren via KCC 
• Vragen over boosterprik: kan ik eerder booster krijgen; welk 

vaccin krijg ik; samenstelling vaccin; wanneer krijg ik de 

uitnodiging. 

• Veel doorverwijzingen naar de landelijke afsprakenlijn. 

• Vragen over vrije inloop.

• Vragen over administratieve handelingen, vaccinatiebewijs, 

vinkjes RIVM, gegevens controle.  

Duiding
• Kabinet legt prioriteit bij boosterprik en wil versnellen door o.a. Omikron variant. De leeftijdsgrens loopt per dag af. Mogelijkheden tot 

maximaal versnellen worden onderzocht.  

Overige doelgroepen (andere uitvoerende partijen)

• Samenwerking met Zwolse8 voor boostervaccinatie 

zorgmedewerkers. Zie artikel. 

• Samenwerking huisartsen in bepaalde gemeenten/wijken.

Vaccinatie: versnellen

Sentiment media vaccineren 
• Aanpassen vaccins op omikron kan snel, maar dan ben je er nog 

niet

• Ministerie wil campagne rond boosterprikken eind deze week 

versnellen

• Nederland heeft een van de traagste boostercampagnes: gebrek 

aan prikkers grootste probleem

• Kabinet zet plan voor omstreden 2G-systeem voorlopig niet door

• Advies Gezondheidsraad: vaccineer kinderen die verhoogd risico 

hebben om ernstig ziek te worden tegen corona

• Booster verlaagt kans op sterfte corona aanzienlijk

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/ggd-ijsselland-biedt-zorgmedewerkers-versneld-een-booster-met-hulp-van-studenten-zwolse-zorgopleidingen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatie-zestigers-gaat-sneller-dan-verwacht-in-april-ontvangen-bijna-alle-60-plussers-uitnodiging~bfc30879/
https://nos.nl/artikel/2407705-aanpassen-vaccins-op-omikron-kan-snel-maar-dan-ben-je-er-nog-niet
https://www.nu.nl/coronavirus/6170785/ministerie-wil-campagne-rond-boosterprikken-eind-deze-week-versnellen.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/01/tekort-aan-prikkers-teistert-boostercampagne-maar-veel-prikcapaciteit-nog-onbenut-a4067551
https://nos.nl/artikel/2408421-kabinet-zet-plan-voor-omstreden-2g-systeem-voorlopig-niet-door
https://www.telegraaf.nl/nieuws/894369872/advies-gezondheidsraad-vaccineer-kinderen-die-verhoogd-risico-hebben-om-ernstig-ziek-te-worden-tegen-corona
https://www.ad.nl/binnenland/live-booster-verlaagt-kans-op-sterfte-aan-corona-aanzienlijk-finse-premier-biedt-excuses-aan~afbb343e/
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Zorgcontinuïteit: gehele 

zorgketen onder druk

VVT. 

• In 28% van de verpleeghuislocaties is sprake van besmettingen.

• Personele bezetting staat onder druk, mede door ziekteverzuim en 

een krappe arbeidsmarkt.

• De cohortcapaciteit is opnieuw verder opgeschaald. Er zijn nu 26 

bedden gerealiseerd.

• Uitplaatsing vanuit ziekenhuis naar VVT verloopt soepeler.

Bezetting ziekenhuizen IJsselland

Duiding
• Beginnende signalen zichtbaar dat de instroom van Covid-patiënten in de ziekenhuizen begint af te vlakken. Dit is nu nog minder zichtbaar op de 

IC, maar de IC volgt vaak met wat vertraging het patroon van de kliniek. 

• In de gehele keten blijft de druk op de zorg hoog.

• De bepalende factor wat betreft beddencapaciteit is de beschikbaarheid van personeel. Het ziekteverzuim onder zorgverleners is hoog. 

• In voorbereiding op fase 3 zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en de politie over de veiligheid in de zorg.

• Goede samenwerking op inzet personeel tussen zorgorganisaties.
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Ziekenhuizen
• Bezetting op IC en kliniek lijkt te stabiliseren; op ROAZ-schaal 

resp. 18% stijging en 6% daling in een week tijd.

• IJsselland: 53% IC-bezetting Covidpatienten (vorige week 48%).

• 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: 

• 12 bezet

• 14 beschikbaar

Huisartsen
• Onverminderd druk bij de huisartsenzorg.

• Verwijzingen zowel richting ziekenhuis als thuiszorg is moeizaam.

• Knelpunt is de uitval van personeel.

27 op IC IJsselland, 46 in ROAZ-gebied, 634 landelijk

71 in kliniek IJsselland, 144 in ROAZ-gebied, 2110 landelijk

Ambulancezorg
• Boosterprikken bij ambulance- en meldkamerpersoneel.

• Dienstverlening gewaarborgd.

• Aantal covid-ritten blijft op een hoog niveau.



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.

Sentiment media
• Avondlockdown blijft, scholen eerder dicht: dit zijn de 

coronamaatregelen

• Vertrouwen in corona-aanpak op het laagste punt

• Helft jongeren ervoer negatieve invloed van coronacrisis

• Ziekenhuizen Oost-Nederland regelen extra beveiligers 

tegen agressie

• 'Party ohne ende' in Duitsland voorbij: discotheken in 

grensregio moeten dicht 

• CBS: Economie boven niveau van voor de coronacrisis

• Demissionair ministers Hugo de Jonge en Grapperhaus

winnen prijs voor grootste privacyschender

• Coronacrisis hangt als een schaduw over nieuw kabinet

Duiding:
• Het naleven van de nieuwe maatregelen wordt steeds moeilijker, 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. 

Naleving: steeds moeilijker 

om de regels aan te houden
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Naleving algemeen
• Op 14 december zijn de regels verlengd, gericht op 

avondsluiting en strengere maatregelen overdag. 

Dit om het aantal besmettingen terug te dringen en 

verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. 

• De 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 mondkapjesplicht en het verschil in 

regels voor verschillende sectoren.

https://nos.nl/artikel/2409513-avondlockdown-blijft-scholen-eerder-dicht-dit-zijn-de-coronamaatregelen
https://www.ad.nl/binnenland/vertrouwen-in-corona-aanpak-op-het-laagste-punt-sinds-begin-van-pandemie~a58758ed/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/14/bijna-helft-jongeren-ervoer-enkel-negatieve-invloed-van-coronacrisis-a4068757
https://www.destentor.nl/zwolle/ziekenhuizen-oost-nederland-regelen-extra-beveiligers-tegen-agressie-br-br~a385c22d/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2038353/Party-ohne-ende-in-Duitsland-voorbij-discotheken-in-grensregio-moeten-dicht
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/economie-in-bijna-alle-regio-s-boven-niveau-van-voor-coronacrisis
https://www.bitsoffreedom.nl/press/demissionair-ministers-hugo-de-jonge-en-grapperhaus-winnen-prijs-voor-grootste-privacyschender/
https://www.trouw.nl/politiek/de-coronacrisis-hangt-als-een-schaduw-over-nieuw-kabinet~bb2a90ed/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink


Handhaving algemeen
• Handhaving richt zich met name op het afstand 

houden, het coronatoegangsbewijs, de 

sluitingstijden en het mondkapjesplicht bij de 

betrokken instellingen/ ondernemers. 

• Over het algemeen waren er afgelopen periode 

geen bijzonderheden qua handhaving. Het was 

rustig en beheersbaar.

• 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
• Het dragen van mondkapjes in winkels, horeca (bij het 

bewegen tussen tafels/toilet) en sportscholen lijkt minder 

animo te vinden dan gedurende de eerdere periodes.

Duiding:
• De afgelopen periode was de situatie rustig en beheersbaar 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
• Tijdens de persconferentie van 14 december zijn de 

coronamaatregelen verlengd tot 14 januari en er volgen 

mogelijk meer. Het Outbreak Management Team (OMT) 

geeft daarvoor eind deze week (50) een nieuw advies. 

• 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: rustig en 

beheersbaar 

Waarschuwingen en boetes
• Er is afgelopen week gewaarschuwd op het overtreden 

van de sluitingstijd en het dragen van een mondkapje.


