Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
16 februari 2021

Pe r ce n ta g e p o s i t i e ve
te s t s

A a n ta l a f g e n o m e n
te s t s

Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

41.217
Afgelopen week 1

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

714

4898

1,3%

Vorige week: 985
# voorlopig cijfer

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente
Regio Achterhoek
Gemeente

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

laatste wk

per 100.000 inw/wk*

Gemeente

laatste wk

Apeldoorn

119

73

per 100.000 inw/wk*

Aalten

26

96

Berkelland

48

110

Brummen

18

87

Bronckhorst

43

119

Epe

42

127

Doetinchem

46

79

Hattem

5

41

Montferland

36

100

Heerde

15

81

Oost Gelre

23

78

Lochem

16

47

Oude-IJsselstreek

48

122

Vo o r s t

10

41

Winterswijk

21

73

Zutphen

17

36

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

per 100.000 inw/wk*

Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen

121

28

per 100.000 inwoners per week *

Ermelo

15

56

Harderwijk

64

132

Nunspeet

27

97

Oldebroek

24

102

Putten

23

95

in de regio NOG

86
Vorige week: 119

* Het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000
inwoners per week (berekend over de laatste week);
Vo o r l o p i g e c i j fe r s

Risiconiveaus
Om het r isiconivea u in de r egio te bepa len wor dt gekeken na a r het a a nta l nieuwe b esmettingen e n h et a ant al z i ekenhui so p names.
Het meest er nstige cijf er bepa a lt het r isiconivea u. Er zijn vier risiconivea us:
1. Waak zaam.
Het a a nta l nieuwe besmettingen is la a g: minder da n 35 per 100.000 inwoner s per week . D e druk op d e zor g va l t mee.
2. Zorgel ijk .
Er zijn veel nieuwe besmettingen: tussen de 35 en 100 per 100.000 inwoner s per week . De dr uk op de zorg is groot .
3. Er nst ig.
Er is een gr oot a a nta l nieuwe besmettingen: tussen de 100 en 250 per 100.000 inwoner s per week . De dr uk op de zorg is erg groot .
4. Zeer er nst ig.
Er zijn ex tr eem veel nieuwe besmettingen: boven d e 25 0 per 100.000 inwoner s per week . De dr uk op de zorg is extr eem gr oot .

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen
Bovengenoemde cijfers betreft alle geregistreerde nieuwe besmettingen bij inwoners uit de
regio Noord- en Oost-Gelderland. Het betreft besmettingen bij inwoners van de regio die in een
GGD-teststraat of elders (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een zorginstelling of een commerciële
teststraat) zijn getest én waarvan de positieve uitslagen aan de GGD worden gemeld.

Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in de regio Noord- en OostGelderland is voor de achtste week op rij gedaald. In week 6 zijn 28% minder besmettingen
geregistreerd dan in week 5. Landelijk is er een stabilisatie te zien in het aantal
besmettingen.
In totaal zijn 714 nieuwe besmettingen geregistreerd, wat neerkomt op 86 besmettingen per
100.000 inwoners per week. Hiermee zit de regio ruim onder het landelijke besmettingscijfer
van 134 per 100.000 inwoners per week. De regio NOG is, samen met buurregio's IJsselland
en Gelderland-Midden, opnieuw één van de drie regio's in Nederland met het laagste
besmettingscijfer. Begin januari behoorde onze regio nog tot één van de zes regio's met het
hoogste besmettingscijfer.
De winterse weersomstandigheden van afgelopen week en de sluiting van de teststraten op
zondag 7 februari, hebben mogelijk een onderrapportage tot gevolg gehad.
De meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn in de afgelopen week gevonden
in de gemeenten Harderwijk, Oude IJsselstreek, Epe, Elburg en Bronckhorst.
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis opgelopen. Het aantal besmettingen dat
bij/door bezoek wordt opgelopen verder is in de afgelopen week iets toegenomen, terwijl er
iets minder vaak besmettingen zijn opgelopen op het werk. Het aantal besmettingen dat is
gerelateerd aan een verpleeghuis voor ouderen lijkt licht te dalen.
Afgelopen week lijkt het aantal clusters in de care sector opnieuw af te nemen. We zien
daarentegen een toenemend aantal clusters bij bedrijven, verspreid over de regio.
De extra maatregelen en het bijbehorende gedrag van mensen hebben bijgedragen tot de
daling van het aantal besmettingen. Omdat het virus nog steeds aanwezig is, is het belangrijk
dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden en zich laten testen bij klachten.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

2

5.851
Vorige week: 6.878

Totaal sinds 1 juni 2020:

292.658

# voorlopig cijfer

Toelichting bij de informatie uit de teststraten
Bovengenoemde cijfers gaan over de tests die afgenomen zijn in de teststraten van GGD NOG. Een
deel van deze tests is afgenomen bij inwoners van buiten onze regio.

In de afgelopen week zijn 5.851 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er zo’n 15%
minder dan in de week daarvoor. De afname in het totaal aantal afgenomen tests zet nog
steeds door, maar minder hard in vergelijking met voorgaande weken.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week met 10,1% exact op hetzelfde niveau als
een week eerder. Sinds een aantal weken zien we dit percentage stabiliseren.
GGD NOG heeft ruim voldoende testcapaciteit om snel te kunnen testen. Alle teststraten
zijn 7 dagen per week open van 8:30-20:00 uur.
Vanaf woensdag 17 februari gaat de GGD uitbreiden naar 3 prio-testlocaties in de regio:
Apeldoorn Kayersmolen (open van 8.30 tot 12.15 uur), Zelhem én Harderwijk (open van 8.30
uur tot 10.15 uur). 's Ochtends getest betekent op dezelfde dag de uitslag.
Vanaf maart zou GGD NOG gebruik gaan maken van ademtesten (spironose). Afgelopen
weekend kwam een bericht naar buiten over mogelijke onbetrouwbaarheid van deze test.
Hiermee komt de voorbereiding op de invoering van deze test op on hold te staan. Nadere
info volgt zo snel mogelijk.

Care sector & zorghotels
Aantal besmettingen in de care sector

3,4,5

Aantal besmettingen in zorghotels
3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

Afgelopen meting

120

30
1

Toelichting bij de cijfers over de care sector & zorghotels
Het aantal coronabesmettingen in de care sector is opnieuw gedaald. Deze daling is met
name te zien in de V&V-sector. In de gehandicaptensector en de GGZ is, net als bij de Thuiszorg,
een stabilisatie te zien in het aantal besmette cliënten.
De knelpunten rondom personele capaciteit blijven groot, ongeveer de helft van de
organisaties geeft aan zich hier zorgen over te maken.
Er zijn drie zorghotels open: De Achterhoek in Gaanderen, De Chrysant in Apeldoorn en Het
Buurtzorgpension in Ermelo. Alle zorghotels geven aan momenteel te voldoen aan het regionale
opschalingsplan. Op 1 maart opent een vierde zorghotel: De Klimop in Harderwijk.

Vaccinaties
Afgelopen week
g e v a cc i n e e r d d o o r
GGD NOG 6

10.337
Totaal sinds 15 jan. 2021:

25.611

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week ruim 50%
hoger dan in week 5. Inmiddels zijn ruim 25.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG.
GGD NOG heeft afgelopen week een derde vaccinatielocatie geopend, namelijk in Harderwijk
(nabij het Dolfinarium). Op vrijdag 19 februari opent een locatie in Zutphen (Sporthal De
Hanzehal).
De senioren die op zondag 7-2 hun vaccinatie niet konden halen vanwege het
winterweer, konden op zondag 14-2 alsnog bij de GGD terecht voor hun vaccinatie. De
zorgmedewerkers krijgen hun prik alsnog op vrijdag 19 februari in de dan geopende locatie in de
Hanzehal in Zutphen.

Overige informatie
Sinds de basisscholen weer open zijn, heeft de GGD een scholenteam ingericht, bestaande uit
collega’s van Jeugdgezondheid, Infectieziektebestrijding en bron- en contactonderzoek. Zij
adviseren scholen preventief en staan hen bij als er besmettingen zijn. De eerste reacties hierop
zijn erg positief.
Het testbeleid voor kinderen staat uitgebreid beschreven op de website van GGD NOG. In het
kader van het nieuwe landelijke beleid verwachten we meer kinderen in de teststraten. De
richtlijnen gelden ook voor kinderen van 0-4 jaar. Meer info op onze website.

Tenzij anders vermeld zijn de bronnen van de cijfers uit deze situatieschets: HPZone, CoronIT GGD NOG.

1

Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners uit de regio NOG die bij GGD NOG zijn gemeld in de periode van 8
tot en met 14 februari.

2

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 8 tot en met 14 februari.

3

De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

4

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 8 en 9 februari (dit wordt wekelijks uitgevraagd).

5

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Afgelopen week: 72%

6

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 8 tot en met 14 februari.

Deze situatieschet s COVID -19 is een uitgave van GGD Noord- en Oost- Gelderland. Alle informatie in deze situatieschet s is
onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor reacties en vragen: onderzoek@ggdnog.nl

