
Tijdens de coronacrisis hebben Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland zich 
voortdurend ingezet voor de inwoners binnen de regio. In deze tijdlijn zijn de 
verschillende activiteiten per maand weergegeven. Meer informatie over het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in regio IJsselland vind je hier. 
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• Testlocaties Raalte en Steenwijk gesloten           
             1 oktober

• Coronapatiënten op IC Isala overgeplaatst: het is te     
   druk                                      16 oktober

• Staphorst krijgt eigen vaccinatielocatie: dichtbij 
   prikken                                                16 oktober

• Vaccinatielocatie Hardenberg sluit                  
      17 oktober

• GGD IJsselland start met mobiele prikbus                                         
                                                     20 oktober

 

• Testen voor reizen naar buitenland niet langer gratis                                           
                                                                           1 oktober

• EMA keurt boosterprik van Pfizer en Moderna goed
                                                                      4 oktober

• Deltavariant heeft alfavariant verdrongen: 100% van de   
   besmettingen is delta                                       10 oktober

• Afschaling planbare zorg door coronadrukte zieken-
   huizen                                               28 oktober
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JULI

NOVEMBER

• Kabinet wil CTB-plicht uitbreiden naar werk, winkels  
   en publieke locaties                                   2 november 

• Coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht  
                                                         6 november

• Persconferentie: nieuwe beperkende maatregelen, 
   1,5m afstandsregel terug                    12 november

• Tweede Kamer debatteert over 2G-systeem                  
                                                     16 november 

• Start boosterprik voor ouderen en risicogroepen                                                    
                                                               18 november

• Protesten in het land lopen uit in rellen: o.a. Rotterdam,  
   Urk, Den Haag                                               19 november

• Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt voor de 4e  
   keer verlengd                                               23 november

• Persconferentie: bijna alles sluit om 17:00, avond-
   lockdown                                            26 november

• Nieuwe omikron-variant vastgesteld in Nederland                                                 
                                                                 28 november

• Tijdelijke testlocatie in Genemuiden opent         
                  2 november

• Testen (weer) alleen met afspraak
   8 november

• Groot protest onder horecaondernemers in Zwolle                  
                                                                  13 november

• RBT stemt in om werkroep Nazorg over te dragen       
   aan GGD IJsselland                             17 november

• Extra testlocatie in Zwolle                                                
            17 november

• Eerste boosterprik gezet in IJsselland                                                  
                                           19 november

• Noodbevel in Zwolle vanwege angst rellen en       
   ongeregeldheden                         22 november

DECEMBER

• IC-capaciteit naar 1250 bedden: code zwart afgewend                                   
                                                                         6 december 

• Scholen gaan de week voor kerst dicht om 
   verspreiding te dempen         14 december

• Persconferentie: Nederland in lockdown, alles dicht, 
   blijf thuis                                                 19 december

• XXL-priklocaties openen om boostercampagne te 
   versnellen                                           20 december 

• Omikron-variant is dominant, maar blijkt minder 
   ziekmakend                                       28 december

                

• Vaccinatielocatie Meeuwenlaan Zwolle opent         
                        1 december

• RBT praat met bestuurders VVT-sector over hoge 
  druk op de zorg           1 december

• Testlocatie Raalte weer geopend (en verhuisd)                  
                                                             2 december

• RBT stemt in met afsprakenset om onveilige situaties    
   in de zorg te voorkomen                    15 december

• Lancering coronamagazine Positief+: verhalen uit 
   de regio                                 23 december

• Piekweek vaccinatie (circa 62.000) in IJsselland                                                
                                                           29 december

• Rustige jaarwisseling in regio IJsselland                         
                       31 december

• Start vaccinatie voor 18+ doelgroep mét medische     
   indicatie                                                     6 mei

• Leerarena RBT over evaluatie coronacrisis en crisis    
   communicatie                                     12 mei

• 200.000ste prik gezet in IJsselland             
                         19 mei

• Persconferentie met aankondiging openingsplan
                                                             11 mei

• Generiek negatief reisadvies vervalt: reizen weer 
   mogelijk                                                       15 mei

• Stap 2 van openingsplan gaat in: versoepelingen                                          
                                                                         19 mei

• Militairen helpen bij vaccineren tegen COVID-19                                       
                                                                         27 mei
                  

• Wet Quarantaineplicht voor reizigers treedt in 
   werking                                                      1 juni

• Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen treedt in 
   werking                               1 juni

• Start garantieregeling voor afgelaste evenementen     
   door COVID-19                                                 18 juni

• Ontdekking deltavariant                      
                                  20 juni

• Stap 4 van openingsplan gaat in: alles wat op 1,5m   
   kan, mag weer                                           26 juni

• Advies Gezondheidsraad over vaccinatie 12- tot 
   17-jarigen                                                   28 juni

• Gratis coronatest voor Nederlanders die op reis gaan                                           
                   30 juni

• RBT bepleit landelijk voor uitbereiding garantiefonds  
   naar kleinere evenementen                                 12 juli

• Besmettingen stijgen, de helft van alle besmettingen is  
   de deltavariant                                                          2 juli

• Persconferentie: clubs en disco’s dicht, horeca tot 0:00,  
   evenementen geplaceerd                                  9 juli

• Thuiswerken verplicht, tenzij het niet anders kan                                            
                                                                          19 juli

• In Nederland zijn 12 miljoen mensen gevaccineerd                            
                                                                            25 juli

• Vaccinatielocaties in Kampen en Dalfsen sluiten                               
                                                                 9 augustus

• Vaccineren kan zonder afspraak, vrije inloop                           
                                                           2 augustus

• Terugkeren uit landen met geel reisadvies alleen met  
   coronabewijs                                     9 augustus

• Persconferentie met aankondiging versoepelingen                                                                  
                                13 augustus

• Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt voor de     
    3e keer verlengd                                      25 augustus

• MBO, HBO en universiteiten mogen weer volledig open                                            
                                                                            30 augustus

• Testen zonder afspraak          
                     9 september

• Verhuizing testlocatie Zwolle   
                             21 september   

• Start pilots controle CTB, b.v. polsbandjes-systeem in   
   Zwolle                                               30 september          

• Nederlanders kunnen twee gratis corona-zelftests  
   bestellen                                          1 september

• Gezondheidsraad adviseert boosterprik voor risico 
   groepen                                               14 september

• Invoering coronatoegangsbewijs bij horeca, 
   evenementen, cultuur en sport   25 september

• Aankondiging 1,5m afstand hoeft niet meer, maar  
   wel verstandig                                     25 september

• 300.000ste prik gezet in IJsselland         
              2 juni

• Piekweek vaccinatie (circa 47.000) 
              9 juni

• Gemeente Zwolle geeft uitvoering aan controle 
   quarantaineplicht voor de regio               16 juni

• Alle 18-plussers opgeroepen voor vaccinatie                                                                                    
                                                                  18 juni

• Afschaling naar GRIP 0 na 477 dagen in GRIP 4                                                
                     30 juni

• RBT stemt in met afschalingsplan crisisorganisatie:      
   alert blijven                                                 30 juni

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR04/positief-geteste-mensen

