Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
1 juni 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

67.432
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

897

4898

1,3%

Vorige week: 1.066
# 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

143

87

Brummen

27

130

Epe

17

51

per 100.000 inw/wk*

Aalten

18

66

Berkelland

67

153

Bronckhorst

24

67

Doetinchem

66

114

Hattem

6

49

Montferland

47

131

Heerde

15

81

Oost Gelre

61

206

Lochem

35

104

Oude IJsselstreek

52

132

Vo o r s t

33

134

Zutphen

44

92

Winterswijk

23

80

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *

173

40

in de regio NOG

Ermelo

32

118

Harderwijk

47

97

Nunspeet

33

118

Oldebroek

25

106

Putten

42

174

108
Vorige week: 129

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)

2

Ziekenhuisopnames

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

24
Vorige week: 53
* 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 .

Ernstig*

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

Het aantal nieuwe besmettingen en het

2. Zorgel ijk

aantal nieuwe ziekenhuisopnames vallen

Er zijn veel nieuwe besmettingen: tussen de 35 en 100 per 100.000

allebei in risiconiveau 3

inwoner s per week .
Het a a nta l nieuwe ziekenhuisopna mes is tussen d e 4 en 16 p er mil joen

* H e r i n s c h a l i n g v i n d t é é n ke e r i n d e t w e e w e ke n

inwoner s per week .

plaats. De laatste herinschaling was op 27 mei

3. Er nst ig

j l . H e t r i s i co n i ve a u ‘ e r n s t i g ’ i s d a a r d o o r n o g n i e t

Er is een gr oot a a nta l nieuwe besmettingen: tussen de 100 en 250 per

o f f i c i e e l b e ve s t i g d d o o r V W S .

100.000 inwoner s per week .

Om het risiconiveau in de regio te bepalen wordt

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

gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen

4. Zeer er nst ig

en het aantal 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 met 16%
gedaald ten opzichte van een week eerder. Afgelopen week registreerde GGD NOG 897
besmettingen, een week eerder waren dat er 1.066.
Een daling in het aantal besmettingen is in bijna alle leeftijdsgroepen te zien. Alléén onder
30-39-jarigen en 0-12-jarigen is een lichte stijging zichtbaar ten opzichte van vorige week.
Relatief (dus per 100.000) zien we de meeste besmettingen bij kinderen tussen 4 en 12
jaar, bij jongeren (13-18 jaar) en jongvolwassenen (19-29 jaar). Boven de 60 jaar is het
aantal besmettingen zeer laag.
In de meeste gemeenten zagen we opnieuw een daling van het aantal besmettingen, behalve
in Montferland en Ermelo. Daar zagen we een stijging.
De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten: Oost Gelre, Elburg,
Putten, Berkelland en Brummen.
Het aantal geregistreerde nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio NOG blijft
flink dalen. Er zijn afgelopen week 20 nieuwe opnames geregistreerd. Het aantal nieuwe
ziekenhuisopnames daalt hiermee onder de hoogste signaalwaarde.
Gezien het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen bevindt de regio NOG zich
momenteel niet meer in risiconiveau 'zeer ernstig'. De verwachting is dat de regio NOG
binnenkort door VWS wordt afgeschaald naar het risiconiveau ‘ernstig’. (Laatste officiële
vaststelling door VWS dateert van 27 mei jl. Herinschaling gebeurt een keer in de twee
weken.)
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis of tijdens bezoek opgelopen. Ook het
werk is nog steeds een veelgenoemde plek, waar besmettingen plaatsvinden.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

3

9.490
Vorige week: 9.050

Totaal sinds 1 juni 2020:

528.942

# 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 9.490 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een lichte stijging van
5% t.o.v. de week daarvoor. Deze stijging is veroorzaakt doordat veel meer kinderen (vooral 4-12
jarigen) zijn getest dan de week/weken daarvoor.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week gedaald van 9,7% naar 7,5%. Een
dalende trend in het percentage positieve tests is een indicator dat de virusverspreiding nog
steeds afneemt.
Het percentage positieve tests onder kinderen is lager dan gemiddeld: van de kinderen tussen 0
en 12 jaar testte afgelopen week 4,4% positief. Onder personen van 13 jaar of ouder testte
afgelopen week gemiddeld 8,9% positief.
Met een maximale testcapaciteit van ruim 38.500 per week is afgelopen week circa 25% 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
Het aantal coronabesmettingen in de

Aantal besmettingen in de care sector

4,5,6

Aantal besmettingen in zorghotels

care sector is na een forse daling in de

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

Afgelopen meting

eerste 9 weken van 2021, sinds week 10

61
redelijk stabiel. De laatste 2 weken lijkt er

11
1

sprake van een daling.
De bezetting in de zorghotels is al een lange
periode stabiel. Het aantal patiënten in de
zorghotels was afgelopen week nagenoeg
gelijk aan dat van een week eerder.

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

#

34.820

Totaal sinds 15 jan. 2021:

340.070

# voorlopig cijfer : Janssen-vaccinaties ontbreken

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week met bijna
35.000 iets lager dan een week eerder. (Dit cijfer zal nog naar boven worden bijgesteld, omdat
door een storing in het registratiesysteem de Janssen-vaccinaties niet zijn meegeteld.)
Inmiddels zijn ca. 340.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG: ca. 220.000 mensen zijn
tenminste 1x gevaccineerd en ca. 120.000 van hen hebben ook een tweede vaccinatie gehad.
37% van de inwoners uit de regio NOG van 18 jaar of ouder is inmiddels (tenminste 1x)
gevaccineerd door de GGD. (Mensen die elders zijn gevaccineerd, bijvoorbeeld door de huisarts of
de instelling waar ze wonen, zijn niet meegenomen. De werkelijke vaccinatiegraad ligt dus hoger.)
Maandag 31 mei is de vaccinatielocatie 8 in Heerde (Zwolseweg 80A) geopend. Hier wordt met
Pfizer en Janssen gevaccineerd in maximaal zes priklijnen.
Afgelopen vrijdag (28 mei) is GGD NOG gestart met vaccineren met het Janssen vaccin in
Apeldoorn Mheenpark en Doetinchem. Ook in Heerde wordt vanaf maandag 31 mei met Janssen
gevaccineerd. Als er meer Janssen vaccin komt, wordt het ook in Borculo aangeboden.
Deze week zal GGD NOG ca. 6.500 prikken per dag te zetten. Vanaf volgende week (week 23)
stijgt dit naar 9.800 vaccinatieafspraken per dag (68.000 per week). Hierdoor zit er flink
tempo in het uitnodigen van de leeftijdsgroepen.
Nieuwe beleidslijn Gele Boekje: Afgelopen week is het invullen van het Gele Boekje hervat op
alle locaties. Voor de mensen die het boekje alsnog ingevuld willen hebben, houdt de GGD de
komende weken inloopspreekuren op locatie Warnsveld, op dinsdag van 14.00-17.00 uur en op
donderdag van 17.00-20.00 uur.
Er zijn afspraken gemaakt met het AZC in Zutphen. GGD NOG gaat dit AZC ondersteunen bij het
vaccineren begin juli. De GGD levert prikkers, voorbereiders en materiaal voor de inrichting van
de priklijnen. Ook met de andere AZC’s in de regio worden afspraken gemaakt.

Overige informatie
Wanneer aan de beurt voor een vaccinatie? GGD NOG plaatst op haar website actuele
informatie over welke nieuwe doelgroepen aan de beurt zijn om een vaccinatieafspraak te
maken. Dit wordt ook gedeeld via de social media kanalen. Mensen hoeven dus niet de brief met
de uitnodiging af te wachten.

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 24 tot en met 30 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 24
tot en met 30 mei) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 24 tot en met 30 mei.
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 24 en 25 mei (dit wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Afgelopen week: 61%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 24 tot en met 30 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

