Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
18 mei 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

65.588
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

1.501

4898

1,3%

Vorige week: 1.988
# 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

147

151

per 100.000 inw/wk*

Aalten

43

159

Apeldoorn

Berkelland

52

119

Brummen

41

198

Bronckhorst

66

183

Epe

56

169

Doetinchem

111

191

Hattem

26

213

Montferland

77

214

Heerde

24

129

Oost Gelre

56

189

Lochem

57

169

Oude IJsselstreek

86

218

Vo o r s t

44

179

102

354

Zutphen

98

204

Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *

312

49

in de regio NOG

Ermelo

36

133

Harderwijk

74

153

Nunspeet

31

111

Oldebroek

51

216

Putten

74

307

181
Vorige week: 241

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)
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Ziekenhuisopnames

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

69
Vorige week: 66
* 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

Het aantal nieuwe besmettingen valt in

inwoner s per week .

risiconiveau 3 en het aantal

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

nieuwe ziekenhuisopnames in

inwoner s per week .
3. Er nst ig

risiconiveau 4

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
Afgelopen week registreerde GGD NOG 1.501 nieuwe besmettingen. Dit zijn er 24% minder
dan een week eerder. We zien ook een flinke daling in het aantal mensen dat zich heeft laten
testen (-19%) en een toenemend aantal mensen dat gevaccineerd is.
In alle leeftijdsgroepen is een daling in het aantal besmettingen te zien, het sterkst bij de 1318 jarigen. In deze leeftijdsgroep nam het aantal besmettingen een week eerder nog toe.
Relatief (dus per 100.000) zien we de meeste besmettingen in de leeftijdsgroep van 19-29
jaar. Daarna volgt de groep 13-18-jarigen en daarna de groepen tussen 30 en 49 jaar. Relatief
de minste besmettingen zien we opnieuw bij kinderen jonger dan 13 jaar en bij ouderen vanaf
60 jaar. Deze laatste groep is inmiddels voor een belangrijk deel gevaccineerd.
We zien een daling van het aantal besmettingen in de meeste gemeenten. Twee gemeenten
hadden daarentegen te maken met een stijging in het aantal besmettingen, namelijk
Hattem, Oldebroek en Putten.
De meeste besmettingen zien we op dit moment in de gemeenten: Winterswijk, Putten,
Montferland, Oude IJsselstreek en Hattem.
Het aantal geregistreerde nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio NOG was
afgelopen week ongeveer even hoog als een week eerder. Sinds een aantal weken zien we
echter we een licht dalende trend. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit echter nog
steeds op een zeer hoog niveau, ruim twee keer boven de hoogste signaalwaarde.
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis of tijdens bezoek opgelopen. Ook zijn er
in de afgelopen week weer relatief veel besmettingen opgelopen op het werk. Afgelopen
week was ook een klein deel van de besmettingen gerelateerd aan een vakantie of reis. Dit
zal te maken hebben met de meivakantie. Zo zagen we het aantal besmettingen dat
gerelateerd is aan school in de afgelopen weken juist afnemen. Ook zijn er net als vorige
week weer verschillende besmettingen opgelopen tijdens feestjes.
Er zijn bij de GGD op dit moment 125 clusters in beeld, de meeste bij bedrijven en
zorginstellingen, gevolgd door het onderwijs/kinderopvang. Ook zijn er enkele clusters
ontstaan na feestjes en één na een uitvaart. Aandacht is met name voor een aantal clusters bij
bedrijven in de vleesverwerkende sector.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG
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10.356
Vorige week: 12.848

Totaal sinds 1 juni 2020:

510.317

# 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 er 10.356 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een daling van
19% t.o.v. de week daarvoor. Deze daling lijkt deels verklaard te worden door het
Hemelvaartsweekend. Ook het gebruik van zelftesten kan een reden zijn waarom het aantal
bezoekers in de GGD-teststraten afneemt. Tot slot zal ook de toenemende vaccinatiegraad
ervoor zorgen dat steeds minder mensen ziek worden en zich laten testen.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week gedaald: van 12,9% naar 11,5%. Een
dalende trend in het percentage positieve tests geldt als indicator voor afname van de
virusverspreiding.
Met een maximale testcapaciteit van ruim 38.500 per week is afgelopen week circa 27% van
de beschikbare testcapaciteit van GGD NOG benut. Alle teststraten zijn 7 dagen per week
open van 8.30-21.30 uur.

Care sector & zorghotels
Aantal besmettingen in de care sector

4,5,6

Aantal besmettingen in zorghotels

Afgelopen meting

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

67

11
1

Toelichting bij de cijfers over de care sector & zorghotels
Het aantal coronabesmettingen in de caresector is in de eerste twee maanden van 2021 flink
gedaald. Daarna zien we een stabilisatie, gevolgd door een lichte afname. De afgelopen 2 weken
zien we echter weer een toename.
De knelpunten rondom personele capaciteit zijn afgenomen ten opzichte van een week
eerder, van 25% naar 18%. Er zijn geen organisaties die een personeelstekort verwachten
binnen 7 dagen, dit is hetzelfde als vorige week. Eén organisatie ervaart knelpunten t.a.v.
middelen, dit is hetzelfde als vorige week. Er zijn geen knelpunten t.a.v. beddencapaciteit of
processen.
Deze week zijn er vier zorghotels open: De Achterhoek in Gaanderen, De Chrysant in Apeldoorn,
Het Buurtzorgpension in Ermelo en De Klimop in Harderwijk. Het aantal besmettingen in de
zorghotels is na een stabiele periode opnieuw gedaald. 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

34.112
Totaal sinds 15 jan. 2021:

258.245

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week lag met ruim
34.000 iets hoger dan een week eerder. Vrijdag 14 mei heeft GGD NOG de 250.000ste prik
gezet. Zie ook dit artikel
31% van de inwoners uit de regio NOG van 18 jaar of ouder is inmiddels (tenminste 1x)
gevaccineerd door de GGD.
'Vaccinatiegraad*' per leeftijdsgroep:
-> 50-59 jarigen: 19%
-> 60-69 jarigen: 42%
-> 70-79 jarigen: 90%
-> 80-plussers: 78%
*Betreft mensen die tenminste 1x door de GGD zijn gevaccineerd. Mensen die elders zijn
gevaccineerd, bijvoorbeeld door de huisarts of de instelling waar ze wonen, zijn niet meegenomen.
De werkelijke vaccinatiegraad ligt dus hoger.
Vanaf deze week kunnen mensen die geboren zijn in 1963, 1964 en 1965 een afspraak maken bij
de GGD voor een vaccinatie.
De voorbereidingen die GGD NOG treft ter voorbereiding op de maximale opschalingscapaciteit
lopen voorspoedig:
-> Op maandag 17 mei is locatie Apeldoorn 2 geopend in gebouw 055 aan de Condorweg 1
-> De personele opschaling ligt op schema.
Er zullen mobiele teams geformeerd worden die in de zomer op pad kunnen om bijzondere
doelgroepen (o.a. dak- en thuislozen) te vaccineren.
Er is de afgelopen week veel aandacht geweest in de media voor het gele vaccinatieboekje. Er
is landelijk besloten dat de GGD’en het gele boekje niet (meer) invullen. Gevaccineerden kunnen
zelf eventueel het vaccinatieregistratiebewijs in het boekje plakken. Echter: het
registratiebewijs en het gele boekje worden beide niet erkend als officieel vaccinatiebewijs.
Daarvoor wordt nu op landelijk en Europees niveau een systeem ontwikkeld. Meer informatie
hierover op onze website.

Overige informatie
7e Coronapeiling GGD Noord- en Oost-Gelderland: 18 t/m 24 mei
GGD NOG doet al sinds het begin van de pandemie onderzoek naar de impact van corona op het
welzijn van de bevolking. Er zijn inmiddels zes peilingen gehouden onder volwassenen en twee
onder jongeren. De resultaten zijn te vinden op onze website. Van 18 t/m 24 mei houdt GGD NOG
opnieuw een peiling onder volwassen inwoners (18+). Daarin wordt gevraagd hoe het met hen gaat
in coronatijd, of zij zich zorgen maken, of ze balen van alles wat nu niet kan en of zij zich
laten vaccineren. In deze peiling wordt ook gevraagd welke positieve dingen mensen
ervaren in deze tijd. Meedoen aan het onderzoek kan via deze link.

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

1

Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners van de regio NOG gemeld in de periode van 10 tot en met 16 mei 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 10
tot en met 16 mei) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 10 tot en met 16 mei.
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 10 en 11 mei (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 10 tot en met 16 mei.

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

