Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
23 maart 2021
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Aantal besmettingen

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

Totaal sinds maart 2020

47.951
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

2.043

4898

1,3%

Vorige week: 1.624
# 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

488

298

per 100.000 inw/wk*

Aalten

93

343

Apeldoorn

Berkelland

63

144

Brummen

47

227

Bronckhorst

110

305

Epe

91

274

Doetinchem

167

288

Hattem

25

205

Montferland

64

178

Heerde

51

274

Oost Gelre

60

203

Lochem

62

184

129

328

Vo o r s t

65

265

48

166

Zutphen

78

163

Oude-IJsselstreek
Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

61

263

42

156

118

244

54

194

Ermelo
Harderwijk
Nunspeet

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *
in de regio NOG

Oldebroek

84

355

Putten

43

178

247
Vorige week: 196

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)
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Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
miljoen inwoners per week *
in de regio NOG

92
Vorige week: 40
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Risiconiveau

De regio Noord - en Oost- Gelderl and

Risiconiveaus en signaalwaarden

1. Waak zaam

Het a a nta l nieuwe besmettingen is la a g: minder da n 35 per 100.000

bevindt zich momenteel in risiconiveau:

inwoner s per week .
Het a a nta l nieuwe ziekenhuisopna mes is minde r d a n 4 p er mil joen
inwoner s per week .

Zeer ernstig

2. Zorgel ijk
Er zijn veel nieuwe besmettingen: tussen de 35 en 100 per 100.000
inwoner s per week .

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is

Het a a nta l nieuwe ziekenhuisopna mes is tussen d e 4 en 16 p er mil joen

hoger dan 27 per miljoen inwoners per
week.

inwoner s per week .
3. Er nst ig
Er is een gr oot a a nta l nieuwe besmettingen: tussen de 100 en 250 per

Om het risiconiveau in de regio te bepalen

100.000 inwoner s per week .

wordt gekeken naar het aantal nieuwe

Het a a nta l nieuwe ziekenhuisopna mes is tussen d e 16 en 27 p er mil joen
inwoner s per week .

besmettingen en het aantal

4. Zeer er nst ig

ziekenhuisopnames.

Er zijn ex tr eem veel nieuwe besmettingen: boven d e 25 0 per 100.000

Het meest ernstige cijfer bepaalt het

inwoner s per week .

risiconiveau. Er zijn vier risiconiveaus en

Het a a nta l nieuwe ziekenhuisopna mes is hoger d a n 27 p er mil joen

bijbehorende signaalwaarden.

inwoner s per week .

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
Opnieuw registreerde GGD NOG een stijging in het aantal besmettingen (+26%). Ook zijn
weer meer mensen getest, maar deze stijging (+11%) was minder sterk (zie hieronder).
Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio is in de afgelopen
week flink toegenomen en ligt ruim drie keer hoger dan de derde signaalwaarde.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 247 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per
week en zit daarmee op de derde signaalwaarde. Omdat het aantal nieuwe
ziekenhuisopnames boven de derde signaalwaarde ligt, geldt voor de regio NOG het
risiconiveau ‘zeer ernstig’.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer iets onder het landelijk gemiddelde.
De meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn in de afgelopen week gevonden
in de gemeenten Oldebroek, Aalten, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Apeldoorn.
Relatief veel besmettingen zien we in alle leeftijdsgroepen tussen 7 en 49 jaar. Ook in de
andere leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen.
De minste besmettingen zien we in de groep 80+-ers. In deze groep is het aantal
besmettingen in de afgelopen week echter wel toegenomen van 26 naar 58.
Het aantal besmettingen dat is gerelateerd aan een verpleeghuis voor ouderen neemt nog
steeds af. Dit duidt op een beschermend effect van de vaccinaties.
Het aantal clusters is toegenomen. Op dit moment zijn er vooral clusters bij bedrijven, in
woonzorginstellingen en in het onderwijs (incl. kinderopvang). Een cluster kan ook in de
privésfeer ontstaan. Zo heeft een feestje in de thuissituatie afgelopen week geleid tot
besmetting van meer dan 70% van de aanwezigen.
Met het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt er op dit moment geen
ruimte te zijn voor het versoepelen van de maatregelen.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

3

22.568
Vorige week: 20.354

Totaal sinds 1 juni 2020:

371.708

# 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 22.568 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er 11% meer
dan in de week daarvoor. De stijging die sinds week 6 van 2021 zichtbaar is zet daarmee
door, maar is minder sterk dan in de voorgaande weken.
Er is een toename van het aantal tests te zien bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de 80plussers. De grootste toename zien we bij de 7-12-jarigen, 13-18-jarigen en de 40-49jarigen.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week met 7,7% weer iets hoger dan een week
eerder (7,2%). Kinderen onder de 12 jaar worden pas sinds enkele weken in groten getale
getest en zij testen relatief minder vaak positief. Wanneer kinderen onder de 12 jaar niet
meegenomen worden, zien we dat het percentage positieve tests rond 8,8% uitkomt.
Ondanks de toenemende drukte in de teststraten heeft GGD NOG ruim voldoende
testcapaciteit om snel te kunnen testen. Alle teststraten zijn 7 dagen per week open van
8:30-21:45 uur.
Op zondag 28 maart opent GGD NOG een nieuwe testlocatie in Vaassen. Deze locatie
vervangt de locatie in Heerde. Daar worden op vrijdag 26 maart de laatste mensen getest.
De testlocatie in Vaassen komt aan de Molenstraat 15. Dit wordt voor GGD NOG de eerste
zogenaamde walk through locatie waar de PCR-test wordt afgenomen.

Care sector & zorghotels
Aantal besmettingen in de care sector

4,5,6

Aantal besmettingen in zorghotels

Afgelopen meting

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

60

20
1

Toelichting bij de cijfers over de care sector & zorghotels
Het aantal coronabesmettingen in de care sector is iets gestegen. Deze stijging komt door
een lichte toename in het aantal besmettingen in de gehandicaptensector en in de thuiszorg. In
de V&V-sector is het aantal besmettingen juist afgenomen.
De knelpunten rondom personele capaciteit zijn iets toegenomen. Ongeveer een derde van
de organisaties geeft aan zich hier zorgen over te maken.
Er zijn vier zorghotels open: De Achterhoek in Gaanderen, De Chrysant in Apeldoorn, Het
Buurtzorgpension in Ermelo en De Klimop in Harderwijk. Het aantal patiënten in de zorghotels is
de afgelopen week iets toegenomen. Alle zorghotels geven aan momenteel te voldoen aan het
regionale opschalingsplan.

Vaccinaties
Afgelopen week
g e v a cc i n e e r d d o o r
GGD NOG 7

10.212
Totaal sinds 15 jan. 2021:

76.772

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week iets lager dan
in week 10. Dit heeft te maken met de tijdelijke pauze van het vaccineren met AstraZeneca.
Het vaccineren met AstraZeneca wordt vanaf 24 maart weer hervat. Er zijn extra afspraakslots
opengezet om de geannuleerde afspraken in te halen.
Tot en met week 11 zijn ruim 76.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Ruim 22.000
mensen zijn inmiddels twee keer door GGD NOG gevaccineerd.
Op 29 maart gaat de vaccinatielocatie in sporthal 't Timke in Borculo open.
De zevende vaccinatielocatie in onze regio opent op 6 april in Heerde in een bedrijfslocatie aan
de Zwolseweg 80c.

Overige informatie
GGD NOG in het nieuws: Afgelopen woensdag waren testafnemer Sophie en onze jeugdarts Ivo
in het nieuws (Hart van Nederland) met uitleg over de speciale aanpak voor het testen bij de
jongste bezoekers. Klik hier voor het filmpje.
Alle actuele informatie over het coronavirus vindt u op onze website.
Tenzij anders vermeld zijn de bronnen van de cijfers uit deze situatieschets: HPZone, CoronIT GGD NOG.
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Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners van de regio NOG gemeld in de periode van 15 tot en met 21 maart , die in
een GGD-teststraat of elders (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een zorginstelling of een commerciële teststraat) zijn getest én
waar van de positieve uitslagen zijn gemeld aan GGD NOG.

2

Betreft het aantal COVID-19-patiënten uit de regio NOG dat in het ziekenhuis is opgenomen (geregistreerd in de periode 15
tot en met 21 maart) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 15 tot en met 21 maart .
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 15 en 16 maart (dit wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Afgelopen week: 68%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 15 tot en met 21 maart .

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

