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Geachte leden van de Raad, 

  

Afgelopen woensdag is het RBT bijeengeweest om te praten over de ontwikkeling van het 

Coronavirus en we hier in de veiligheidsregio IJsselland (gezamenlijk) op acteren. Met deze 

brief informeren wij u over wat er op hoofdlijnen besproken is. 

 

Aantal besmettingen 

Het aantal besmettingen lijkt zich in onze regio wat te stabiliseren, dat is een klein lichtpuntje, 

maar het aantal is nog steeds hoog. Het effect van de huidige besmettingen zal pas over 

twee weken zichtbaar zijn in de ziekenhuizen. Ruim 20 % van de besmettingen zitten bij 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook in de VVT (Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen en 

Thuiszorg) zien we clusters van besmettingen en ook sterfte van inwoners ten gevolge van 

het virus.  

Vanwege het hoge aantal besmettingen wordt het Bron- en contactonderzoek door de GGD 

momenteel risico gestuurd ingezet, dat wil zeggen alleen bij risicosituaties, zoals 

besmettingen in de VVT en op Asielzoekerscentra.  

 

Druk op de zorg 

De zorg staat zoals bekend ernstig onder druk. In het vorige RBT zijn we daarover bijgepraat 

door Ina Kuper van Isala Ziekenhuis. In dit RBT heeft Jan Griepink, bestuurder van Carinova, 

ons bijgepraat over de situatie in de VVT-sector. Ook deze is zorgelijk. Anders dan in de 

ziekenhuiszorg is het voor de VVT niet mogelijk om de zorg aan bestaande cliënten en 

patiënten stop te zetten.  

Daarnaast is er een groot beroep op de VVT-sector vanwege de doorstroom van patiënten 

vanuit de ziekenhuizen en huisartsen. Dit, tezamen met uitval van personeel vanwege ziekte 

en clusters van coronabesmettingen in instellingen, maakt dat het een hele uitdaging is om 

de zorg aan cliënten overeind te houden. Carinova is erg positief over de samenwerking in 

onze regio, ook met de gemeenten.  

In onze regio werken de zorginstellingen, verbonden in het ROAZ, samen om er alles aan te 

doen om Fase 3 (zwarte scenario) te voorkomen. 

 



               

Vanuit het RBT is waardering en dank uitgesproken aan de heer Griepink en alle 

medewerkers in de sector. Ook hebben de burgemeesters uitgesproken dat zij blij zijn met 

de lijn dat bezoek, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen, kan blijven plaatsvinden 

in de VVT-instellingen.  

 

Hoe denkt een virus? 

Epidemioloog Rilana Wessel nam ons op aansprekende wijze mee in de ‘denkwijze’ en 

ontwikkeling van het coronavirus en de nieuwe variant. Corona is een nieuw virus: extra 

besmettelijk. Het wil zich zoveel en snel mogelijk verspreiden. Dát is het doel. Niet om 

mensen te doden of heel ziek te maken. Nu komen er nieuwe varianten en dat deze ontstaan 

is op zich niet erg, alleen wel als ze veel besmettelijker zijn en/of veel erger ziek maken en/of 

als het vaccin niet goed werkt hiertegen. Rilana maakte een mooie analogie tussen de 

ontdekking van het pokkenvirus en een definitief einde aan pokkenvirus. Dit heeft twee 

eeuwen geduurd.  

We zitten nu in de overgang van pandemie naar endemie en moeten leren omgaan met 

corona. Het virus gaat niet weg, maar komt af en toe op en gaat weer. Iedereen kan 

gedeeltelijk afweer opbouwen, vergelijk het met de waterpokken. Als er steeds meer mensen 

zijn die antistoffen hebben, zal het virus zich minder snel verspreiden. Ook blijven er nieuwe 

varianten komen. Wat we nu kunnen doen: deze variant goed verkennen en zorgen dat het 

zich niet zo snel kan verspreiden door ons te houden aan de maatregelen. Een pandemie is 

pas weg als het virus in alle landen van de wereld onder controle is. Gelukkig is er nu ook 

een medicijn ontwikkeld, de corona-pil. 

 

Boostercampagne 

Het RBT is door projectleider Sebastiaan van Buuren ook bijgepraat over de vaccinaties en 

met name de boostercampagne waar momenteel met man en macht aan gewerkt wordt. De 

GGD heeft toegelicht dat deze boostercampagne, na een goedkeuring van de Nederlandse 

Gezondheidsraad begin november, nu goed op stoom komt. Daarbij wordt in de VVT-sector 

al volop geprikt door de eigen medische diensten, waar nodig ondersteund door de GGD.  

De GGD is ook gestart met de boosterprik en zal het tempo de komende weken fors 

opvoeren, waarbij steeds de aspecten kwaliteit en zorgvuldigheid leidend blijven. Voor deze 

boostercampagne trekt de GGD ook weer extra mensen aan, het gaat om minimaal 400 

extra medewerkers. Deze medewerkers moeten deels ook opgeleid worden om een 

vaccinatie te kunnen geven. Al met al een hele operatie met veel tijdsdruk.  

 

Veiligheid in de zorg 

Tussen de ziekenhuizen, de politie en de GHOR vindt momenteel het gesprek plaats over de 

veiligheid bij de ziekenhuizen (en eventueel andere zorginstellingen) in relatie tot het zwarte 

scenario. Waar nodig zullen de hulpdiensten de zorg daarin ondersteunen.  

 

Omgaan met maatschappelijk ongenoegen 

In het RBT is ook gesproken over het maatschappelijke ongenoegen dat steeds meer 

voelbaar is in de samenleving. In het Veiligheidsberaad is hier ook over gesproken en in het 

RBT is hiervan een terugkoppeling gegeven. Ook in onze regio hebben we helaas 

ervaringen met uitingen van dit ongenoegen. Dit is de reden geweest tot het uitvaardigen van 

noodbevelen in Zwolle en preparatie daarop in andere gemeenten. Het geeft een forse druk 

op de politie. De burgemeesters hebben gesproken over de wijze waarop zij als verbinder 

een rol kunnen vervullen. Daarbij is een gedeelde mening dat het belangrijk is dat het Rijk 



               

met een lange termijnstrategie komt. Hierover zal komende maandag in het 

Veiligheidsberaad ook worden gesproken.  

In een volgend RBT zal dit onderwerp wederom op de agenda staan, ook om op die manier 

goede lokale voorbeelden met elkaar uit te wisselen.  

 

Aandacht en erkenning 

Het RBT is afgesloten met de afspraak dat het essentieel is dat we aandacht hebben voor de 

mooie zaken die er in onze samenleving gebeuren, dat we in gesprek blijven met elkaar, 

elkaar helpen en ondersteunen waar dat kan en waardering en erkenning uitspreken.  

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 

 


