Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
6 april 2021

1
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

52.474
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

2.234

4898

1,3%

Vorige week: 2.289
# voorlopig cijfer

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente
Regio Achterhoek
Gemeente

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

laatste wk

Aalten

per 100.000 inw/wk*

Gemeente

laatste wk

483

295

per 100.000 inw/wk*

130

479

Apeldoorn

73

167

Brummen

26

125

Bronckhorst

104

289

Epe

90

271

Doetinchem

138

238

Hattem

37

303

Montferland

121

336

Heerde

50

269

80

270

Lochem

45

133

182

462

Vo o r s t

71

289

54

187

Zutphen

75

157

Berkelland

Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

70

302

59

218

Harderwijk

120

248

Nunspeet

101

363

Ermelo

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *
in de regio NOG

Oldebroek

71

300

Putten

54

224

270
Vorige week: 277

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)
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Ziekenhuisopnames

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

99
Vorige week: 83
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Risiconiveau
Risiconiveaus en signaalwaarden

1. Waak zaam

De regio Noord - en Oost- Gelderl and

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 besmettingen èn het

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

aantal nieuwe ziekenhuisopnames liggen

inwoner s per week .

hoger dan de hoogste signaalwaarden.

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
Het aantal nieuwe besmettingen dat GGD NOG afgelopen week registreerde, is voor eerst
in zeven weken niet meer toegenomen. Er is sprake van een stabilisatie van het aantal
nieuwe besmettingen.
Niet in alle gemeenten in de regio is deze stabilisatie te zien. In vijf van de 22 gemeenten
registreerde de GGD afgelopen week een toename van het aantal besmettingen met meer
dan 25%. De sterkste toename zagen we in de gemeenten Oost Gelre (+63%) en Nunspeet
(+58%).
De meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn afgelopen week gevonden in de
gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek, Nunspeet, Montferland en Elburg.
Relatief de meeste besmettingen zien we bij jongvolwassenen van 19 tot 29 jaar. Daarna
volgen de groepen tussen 7 en 19 jaar en tussen 30 en 49 jaar. In de leeftijdsgroep 19-29 jaar
is het aantal besmettingen afgelopen week toegenomen, dit geldt ook voor de leeftijdsgroep
60-69 jaar. In de andere groepen zien we stabilisatie dan wel daling van het aantal
besmettingen.
Relatief de minste besmettingen zien we opnieuw bij kinderen jonger dan 7 jaar en bij
ouderen vanaf 70 jaar.
Het aantal geregistreerde nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio NOG was
afgelopen week opnieuw erg hoog: er zijn 82 nieuwe opnames geregistreerd. Dit zijn er net
zoveel als in de eerste week van januari. Het betekent dat ziekenhuizen de reguliere zorg
verder moeten afschalen.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer iets onder het landelijk gemiddelde.
Voor alle regio's in Nederland geldt nog steeds het risiconiveau 'zeer ernstig'.
De meeste besmettingen die achterhaald kunnen worden, zijn terug te voeren op de
thuissituatie, bezoek, werk of school/kinderopvang.
Op dit moment zijn er vooral clusters in het onderwijs (vooral in het basisonderwijs), bij
bedrijven en in de zorg.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

3

19.976
Vorige week: 23.273

Totaal sinds 1 juni 2020:

411.578

# 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 bijna 20.000 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er 14%
minder dan in de week daarvoor. Voor het eerst sinds week 6 is het aantal door de GGD
uitgevoerde tests dus afgenomen. De grootste daling in het aantal testafnames zien we bij
kinderen tussen 7 en 12 jaar.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week opnieuw gestegen: van 8,2% naar
9,3%.
Kinderen onder de 12 jaar testten in de afgelopen week minder vaak positief (5,9%) dan
jongeren en volwassenen vanaf 13 jaar (10,1%).
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
tot minstens 21:30 uur.
Donderdagavond 1 april is testlocatie Apeldoorn Zwitsal omgebouwd van een drive through
naar een walk through locatie, zodat daar nu 1000 tests per dag kunnen worden afgenomen
in plaats van 600 per dag.
Het kindertestbeleid is iets aangescherpt (zie onze website). Een coronatest wordt
geadviseerd in de volgende situaties:
Het kind heeft klachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).
Als door het bron- en contactonderzoek is vastgesteld dat het kind in contact is geweest met
een besmet persoon.

Care sector & zorghotels
Aantal besmettingen in de care sector

4,5,6

Aantal besmettingen in zorghotels

Afgelopen meting

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

71

46
1

Toelichting bij de cijfers over de care sector & zorghotels
Het aantal coronabesmettingen in de care sector is sinds begin 2021 flink gedaald. De laatste
weken zagen we een lichte stijging, die inmiddels lijkt af te vlakken.
De knelpunten rondom personele capaciteit zijn gelijk gebleven ten opzichte van een week
eerder: 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 in de afgelopen week opnieuw 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

13.994
Totaal sinds 15 jan. 2021:

100.776

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week lag met ruim
14.000 flink hoger dan een week eerder (ruim 10.000). Inmiddels zijn meer dan 100.000
vaccinaties toegediend door GGD NOG: ca. 70.000 mensen zijn tenminste één keer
gevaccineerd en ca. 30.000 mensen zijn twee keer gevaccineerd.
Bijna driekwart van de 80-plussers die woonachtig zijn in de regio NOG is (tenminste één keer)
gevaccineerd door de GGD.
GGD NOG heeft de komende maanden nog veel nieuwe prikkers nodig. Hiervoor werkt de GGD
samen met het Graafschap College in Doetinchem. Afgelopen week heeft het eerste
opleidingsmoment plaatsgevonden. Een docent van het ROC en verpleegkundigen uit het
kwaliteitsteam van de GGD leiden gezamenlijk nieuwe prikkers op. De komende weken worden
deze trainingen verder uitgebreid, zodat studenten, maar ook anderen met een medische
achtergrond ingezet kunnen worden op onze vaccinatielocaties. Hieraan is ook aandacht
besteed door Omroep Gelderland.
Afgelopen vrijdag is landelijk het besluit genomen om opnieuw tijdelijk te stoppen met
het vaccineren met AstraZeneca (AZ). Aanvankelijk alleen voor de doelgroep jonger dan 60
jaar, maar de GGD heeft besloten tot een algehele stop met AZ, omdat het aantal afspraken
voor de 60+ers te klein was om priklijnen voor open te houden. Woensdag 7 april wordt
landelijk besloten hoe we in Nederland verder gaan met AZ en wat dit betekent voor de
mensen die nog op de wachtlijst staan voor een 1e vaccinatie en de mensen die al ingepland
staan voor hun 2e vaccinatie.

Overige informatie
Nederlanders die vanaf dinsdag 6 april naar Duitsland willen reizen, moeten een negatieve
coronatest kunnen overleggen. Hiervoor worden mensen verwezen naar commerciële
aanbieders van coronatesten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op deze
aanbieders, zodat de juiste testen worden gebruikt en er voldoende medisch toezicht is. Voor
meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

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 29 maart tot en met 4 april,
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 29
maart tot en met 4 april) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 29 maart tot en met 4 april.
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 29 en 30 maart (dit wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Afgelopen week: 65%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 29 maart tot en met 4 april.

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

