Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
8 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

68.136
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

585

4898

1,3%

Vorige week:897
# 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

128

78

per 100.000 inw/wk*

8

29

Apeldoorn

Berkelland

39

89

Brummen

11

53

Bronckhorst

18

50

Epe

11

33

Doetinchem

32

55

Hattem

0

0

Montferland

18

50

Heerde

6

32

Oost Gelre

27

91

Lochem

33

98

Oude IJsselstreek

56

142

Vo o r s t

19

77

10

35

Zutphen

18

38

Aalten

Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *

168

39

in de regio NOG

Ermelo

37

137

Harderwijk

25

52

Nunspeet

11

40

Oldebroek

14

59

Putten

25

104

71
Vorige week: 108

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)

2

Ziekenhuisopnames

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

21
Vorige week: 24
* 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 a a nta l nieuwe besmettingen va lt in

2. Zorgel ijk

r isiconivea u 2 en het a a nta l

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

nieuwe ziekenhuisopna mes in r isiconivea u 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 door V WS. De laatste herinschaling was

3. Er nst ig

op 8 juni jl.

Er is een gr oot a a nta l nieuwe besmettingen: tussen de 100 en 250 per
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 35%
gedaald ten opzichte van een week eerder. Afgelopen week registreerde GGD NOG 585
besmettingen, een week eerder waren dat er 897.
In alle leeftijdsgroepen en in vrijwel alle gemeenten zien we het aantal besmettingen
afnemen.
Relatief (dus per 100.000) zien we de meeste besmettingen bij kinderen (4-12 jaar), bij
jongeren (13-18 jaar) en jongvolwassenen (19-29 jaar). Boven de 60 jaar is het aantal
besmettingen zeer laag.
De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten: Elburg, Oude
IJsselstreek, Ermelo, Putten en Lochem.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer net onder het landelijk gemiddelde en
staat op de 16e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland.
Het aantal geregistreerde nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners uit de regio NOG is
gedaald ten opzichte van een week eerder. Er zijn afgelopen week 17 nieuwe opnames
geregistreerd. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit hiermee opnieuw onder de
hoogste signaalwaarde.
Gezien het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen bevindt de regio NOG zich
momenteel in risiconiveau 'ernstig'. (Laatste officiële vaststelling door VWS dateert van 8 juni
jl. Herinschaling gebeurt een keer in de twee weken.)
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis of tijdens bezoek opgelopen. Afgelopen
week waren ook weer relatief veel besmettingen gerelateerd aan school.
Er zijn op dit moment geen zorgelijke clusters in de regio. Wel zijn er enkele clusters die
extra aandacht vragen. Deze spelen zich af in enkele bedrijven (o.a.pluimvee-sector), AZC's,
zorginstellingen en na een verjaardagsfeestje.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

3

8.138
Vorige week: 9.490

Totaal sinds 1 juni 2020:

536.481

# 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 8.138 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een daling van 14%
t.o.v. de week daarvoor. Met name bij de 50-plussers is het aantal afgenomen testen gedaald.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week verder gedaald, namelijk van 7,6%
naar 6,1%. 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 3,2% positief. Onder personen van 13 jaar of ouder testte
afgelopen week gemiddeld 7,5% positief.
Met een maximale testcapaciteit van ruim 38.500 per week is afgelopen week circa 21% van de
beschikbare testcapaciteit van GGD NOG benut. Alle teststraten zijn 7 dagen per week open
van 8.30-21.30 uur.
Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van zelftesten. Na een positieve zelftest is het belangrijk
dat mensen zich door de GGD laten testen met een PCR-test. Op deze manier houdt de GGD
zicht op de verspreiding van het virus en op eventuele nieuwe varianten.

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. Ook de laatste 2 weken lijkt

11
1

er sprake van stabilisatie.
De bezetting in de zorghotels is al een lange
periode stabiel. Het aantal patiënten in de
zorghotels is nagenoeg gelijk aan vorige
week (van 9 naar 5).

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

#

38.625

Totaal sinds 15 jan. 2021:

381.210

# voorlopig cijfer : Janssen-vaccinaties ontbreken deels

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week met ruim
38.000 iets hoger dan een week eerder. (Dit cijfer zal nog naar boven worden bijgesteld, omdat
door een storing in het registratiesysteem de Janssen-vaccinaties niet (allemaal) zijn meegeteld.)
Inmiddels zijn ca. 380.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG: ca. 237.000 mensen zijn
tenminste 1x gevaccineerd en ca. 143.000 van hen hebben ook een tweede vaccinatie gehad.
33% van alle inwoners uit de regio NOG 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.)
GGD NOG gaat deze week 10.560 prikken per dag zetten. Zoals het er nu naar uitziet wordt
dit de drukste week.
De gezondheidsraad heeft geadviseerd om voor de nieuw uit te nodigen doelgroepen alleen nog
maar mRNA-vaccins (BioNTech/Pfizer en Moderna) in te zetten. Tot nu toe zijn drie
leeftijdscohorten uitgenodigd voor het Janssen-vaccin (1967, 1968 en 1976). Indien burgers dat
willen, mogen ze het landelijk callcenter bellen om hun afspraak om te zetten naar een mRNAvaccin. Er volgt nog een besluit of het Janssen-vaccin in Nederland aangeboden blijft worden
aan wie dat zelf wil. Vaccinatie voor bijzondere doelgroepen met het Janssen-vaccin gaat
vooralsnog gewoon door.
Mensen in de leeftijdscategorie 60-64 jaar, die niet gevaccineerd zijn door de huisarts
(bijvoorbeeld omdat ze geen AstraZeneca wilden), kunnen sinds zaterdag 5 juni via het
landelijke callcenter een afspraak maken voor vaccinatie met een mRNA-vaccin bij de GGD.
Sinds vrijdag 4 juni kunnen mensen die bij de GGD zijn gevaccineerd ook een aantekening in het
Gele Boekje ontvangen. De GGD raadt aan om de registratiekaart die men krijgt op de
vaccinatielocatie in te vouwen in het Gele Boekje. Op verzoek is het ook mogelijk om bij de GGD
na de vaccinatie het Gele Boekje te laten stempelen. Op al onze vaccinatielocaties kan je tussen
08.00 en 20.00 langskomen voor een stempel in het Gele Boekje. Moet je nog voor een 2e
vaccinatie naar een locatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland? Dan wordt ook de 1e vaccinatie
op locatie geregistreerd. Voor meer informatie: website GGD NOG.

Overige informatie
GGD NOG heeft vandaag de resultaten van de 7e coronapeiling gepubliceerd. Enkele highlights:
Vaccinatiebereidheid is toegenomen, regio Noord-Veluwe blijft achter;
Psychische gezondheid lijkt weer te verbeteren;
Eén op de drie volwassenen is in de coronatijd aangekomen in gewicht.

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 31 mei tot en met 6 juni 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 31
mei tot en met 6 juni) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 31 mei tot en met 6 juni.
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 31 mei en 1 juni (dit wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Afgelopen week: 67%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 31 mei tot en met 1 juni.

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

