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Informatiebrief 
“Openhouden van de samenleving door waakzaam en paraat te zijn” 
 

 
Beste Raadsleden, 
 
Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames als gevolg van corona loopt op dit moment op en 

af. De verwachte ‘najaarspiek’ kwam maar gaf geen reden tot acute zorgen en we merken dat het accent 

rondom Corona verschuift van ‘urgentie’ naar ‘lange termijn oplossingen’. We hebben echter nog steeds 

de opdracht om waakzaam en paraat te blijven, zodat de samenleving zoveel mogelijk open gehouden 

kan worden en de zorg toegankelijk blijft. GGD IJsselland draagt daar aan bij door het virus te monitoren 

en iedereen de kans te bieden om zich te beschermen tegen COVID-19 middels een vaccinatie. Minister 

Kuipers heeft in oktober aan alle GGD’en de opdracht gegeven om de coronabestrijding in ieder geval tot 

30 juni 2023 voort te zetten. 

 

In deze brief nemen we u mee in de actuele landelijke en veelal politieke ontwikkelingen in de 

bestrijding van COVID-19 en wat dit betekent voor de werkzaamheden van GGD IJsselland en welke 

thema’s onze speciale aandacht vragen. 

 

Actualiteit en ontwikkelingen landelijk  
Vanuit, of in opdracht van, het ministerie van VWS zijn het afgelopen kwartaal verschillende corona-

gerelateerde documenten en rapporten verschenen. 

 

Voortgang lange termijn strategie Covid-19 

Na de zomer, op 16 september, heeft minister Kuipers de Tweede Kamer geïnformeerd over de 

voortgang van de lange termijn strategie van het kabinet, betreffende de omgang met het coronavirus. 

Het uitgangspunt van de lange termijn strategie is het openhouden van de samenleving waarbij zowel de 
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sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit én het toegankelijk houden van de 

gehele zorgketen als twee gelijkwaardige doelen worden beschouwd.  

 

Gelukkig is de uitgangspositie bij een eventuele opleving dit najaar anders dan de afgelopen twee jaar: 

we zijn beter voorbereid en beter beschermd, vooral dankzij de opbouw van onze immuniteitsgraad als 

gevolg van (her)vaccinatie en doorgemaakte infectie. Bovendien hebben we meer dan twee jaar ervaring 

met het coronavirus en de (impact van) maatregelen hieromtrent.  

 

OVV rapport aanpak coronacrisis in periode sep 2020 - juli 2021 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het 2e deelrapport over de aanpak coronacrisis in de periode 

september 2020 – juli 2021 gepubliceerd. Hoewel het rapport op sommige punten kritisch is op de 

Nederlandse overheid over de aanpak van de coronacrisis, is het positief over de inzet van de 25 GGD’en 

bij het vaccineren en de koepelorganisatie GGD GHOR.  

 

Zo stelt het onder meer dat de ervaring uit de COVID-19-testlocaties en lessen over de doorstroming op 

locaties leidden tot verfijning van de opzet en inrichting van de vaccinatielocaties. “Hierbij werd effectief 

gebruik gemaakt van het landelijke draaiboek, de bestaande regionale draaiboeken, het eigen netwerk 

en de kennis van geschikte locaties in de eigen regio.” We lazen in het rapport ook – met herkenning -  

dat “goede lokale contacten zorgden voor slagkracht, bijvoorbeeld door te schakelen met ziekenhuizen 

en huisartsen. Naast het landelijk draaiboek namen de GGD’en ook ruimte voor een eigen interpretatie 

van de mogelijkheden binnen het draaiboek, bijvoorbeeld over de inrichting van locaties en processen 

en het fijnmazig vaccineren.”   

 

In het eerste deelrapport adviseerde de OVV over de aanstelling van de Landelijke Functionaliteit 

Infectieziektebestrijding (LFI). De LFI wordt ondergebracht bij het RIVM en zal als crisisorganisatie een 

sterke focus hebben op logistieke competenties in een crisiscontext. Inmiddels is de ontwikkeling van de 

LFI in volle gang. De 25 GGD’en zijn primaire partners van het LFI. Ook GGD IJsselland is hierop actief 

aangesloten met specialisten die bijdragen aan de uitwerking van verschillende werkpakketten. 

 

Opdracht aan de GGD’en en LCCB verlengd tot 30 juni 2023   

Minister Kuipers heeft tot slot onlangs de opdracht aan de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding 

(LCCB) en de GGD’en verlengd, om werkzaamheden ten aanzien van het testen, traceren, vaccineren en 

digitale ondersteuning te blijven uitvoeren. Deze opdracht komt overeen met de huidige 

werkzaamheden van de GGD’en. 
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GGD IJsselland zal zich dus in ieder geval tot en met 30 juni 2023 inzetten voor de bestrijding van Covid-

19. Dit doen we door teststraten open te houden voor specifieke groepen. Bron- en contactonderzoek 

(BCO) focust zich op het beschermen van kwetsbaren en op adequate informatievoorziening. Daarnaast 

blijft er aandacht voor (het verhogen van) de beschermingsgraad waardoor eventueel nieuwe 

vaccinatierondes nodig zijn om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. 

 

Wij zullen hierbij blijven kiezen voor een aanpak die werkt in onze regio; laagdrempelig en dichtbij. 

Waarbij we de samenwerking blijven zoeken met gemeentes, beroepsgroepen, (zorg)instellingen en 

andere regionale sleutelfiguren.  

 

Wat doen we nu bij GGD IJsselland? 
We monitoren het coronavirus op regionale impact en doen actief onderzoek naar verdenking van 

(bijzondere) uitbraken. We informeren onze inwoners via verschillende communicatie-uitingen, we 

testen en vaccineren.  

 

Vaccineren 

Half september is de najaarscampagne voor de herhaalprik gestart, waarbij mensen met het hoogste 

medische risico en zorgmedewerkers als eerste zijn uitgenodigd. Om grote aantallen mensen veilig en 

efficiënt te kunnen vaccineren zijn we begonnen op de 3 grootste vaccinatielocaties in Zwolle, Deventer 

en Hardenberg. Vanaf eind oktober kan iedereen vanaf 12 jaar zich ook makkelijk en laagdrempelig laten 

vaccineren op dichtbij-locaties in de gemeentes. Alle zorginstellingen zonder medische dienst hebben we 

met mobiele vaccinatieteams bezocht en mensen die niet zelfstandig naar een vaccinatielocatie kunnen 

komen prikken we thuis. Daarnaast geven we voorlichting aan vluchtelingen, daklozen, laaggeletterden 

en arbeidsmigranten en bieden we laagdrempelige vaccinatiemogelijkheden aan. De 

vaccinatiebereidheid is minder groot dan tijdens de voorgaande vaccinatierondes en dat zien we terug in 

de opkomstcijfers (voor cijfers, zie Coronadashboard).GGD IJsselland heeft een basiscapaciteit van zo’n 

25.000 vaccinaties per week. 

 

Testen, Monitoring & surveillance en Bron- en contactonderzoek (BCO) 

Door het huidige testbeleid, waarin zelftesten de norm is en alleen bepaalde doelgroepen door de GGD 

getest worden, heeft de GGD geen compleet beeld van het werkelijke aantal positieve gevallen. We 

houden goed zicht op de verspreiding van het virus aan de hand van verschillende (landelijke) 

monitoringsinstrumenten, zoals rioolwatersurveillance, Infectieradar, Nivel-zorgregistratie eerste lijn, 

kiemsurveillance, en het aantal meldingen van positieve testen bij de GGD. Ziekenhuis- en IC-opnames 

geven een beeld van de ernst van het virus en de gevolgen voor de zorg.  

  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR04/vaccinaties
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Het Coronadashboard en de IJssellandscan geven landelijk en regionaal uitgebreid inzicht in de actuele 

situatie. Het dashboard is vanaf 16 september uitgebreid met de coronathermometer. De thermometer 

geeft de druk aan, op de samenleving en zorg door het coronavirus. De corona-thermometer is 

gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

 

BCO is conform de opdracht van de minister afgeschaald. Het omvat op dit moment het uitvoeren van 

BCO voor specifieke doelgroepen, het volgen van uitbraken of clusters van COVID-19 in instellingen waar 

kwetsbaren verblijven, adviseren over beleid en het afhandelen van inkomende telefonie en 

administratie naar aanleiding van positieve testuitslag. 

 

Aangesloten blijven 
Zoals blijkt uit deze brief zijn we in een ander vaarwater terecht gekomen in de Coronabestrijding. 

“Minder urgent, maar wel belangrijk”. De werkwijze die we het afgelopen half jaar hebben toegepast 

wordt als succesvol ervaren en dit zetten we met vertrouwen voort, zolang als de minister aan ons de 

opdracht verstrekt. Ondertussen krijgen we ook steeds meer inzicht in de geestelijke en lichamelijke 

impact die Corona heeft gehad op de samenleving en op specifieke doelgroepen. Het belang van 

preventie en gezondheidsbevordering wordt onderschreven en komt terug in richtinggevende 

ontwikkelingen zoals het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook is er 

in het bijzonder aandacht voor het voorbereid zijn op toekomstige pandemieën. Dit zijn allemaal 

onderwerpen waar wij als GGD IJsselland werk van maken of nog meer werk van willen maken. Want dat 

is onze taak.. En ook daarbij zullen wij elkaar, als gemeente en GGD, weer gaan raken en zoeken we 

graag de samenwerking.   

 

Gezien de huidige ontwikkelingen zal deze informatieraadsbrief, met als doel u te infomeren over het 

actuele en toekomstige beeld van Covid-19, in deze vorm de laatste zijn. In ieder geval zolang de 

urgentie laag blijft. En we hopen van harte dat dat het geval is. 

 

Uiteraard informeer ik uw bestuurder in het AB van de GGD over de ontwikkelingen. Ook blijven de 

burgemeesters bij gesproken in het maandelijkse Veiligheidsbestuur.  

  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR04/vaccinaties
https://ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel
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De meeste actuele Covid-19 cijfers, zowel landelijk als in regio IJsselland, kunt u zelf op ieder moment 

raadplegen via: 

• Coronadashboard 

• IJssellandscan 

 

Vragen zijn daarnaast altijd welkom! We verzoeken u om eventuele vragen via uw bestuurder in het AB 

van de GGD aan ons te stellen. Wij komen dan zo spoedig mogelijk met een antwoord. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid 

 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR04/vaccinaties
https://ijssellandscan.nl/dashboard/highlights/corona-actueel

