Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
13 juli 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

70.340
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

1.403

4898

1,3%

Vorige week: 224

# 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

344

210

per 100.000 inw/wk*

Aalten

68

251

Apeldoorn

Berkelland

71

162

Brummen

37

178

Bronckhorst

58

161

Epe

43

130

Doetinchem

79

136

Hattem

11

90

Montferland

46

128

Heerde

12

65

Oost Gelre

112

378

Lochem

59

175

Oude IJsselstreek

117

297

Vo o r s t

55

224

34

118

Zutphen

53

111

Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

35

100.000 inwoners per week *

151

in de regio NOG

Ermelo

27

100

Harderwijk

59

122

Nunspeet

38

136

Oldebroek

21

89

Putten

24

100

170
Vorige week: 27

* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)

2

Ziekenhuisopnames

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

2
Vorige week: 1
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Risiconiveau
Risiconiveaus en signaalwaarden

1. Waak zaam

De regio Noord - en Oost- Gelderl and zit

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

momenteel off icieel 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 .
2. Zorgel ijk

Het a a nta l nieuwe besmettingen zit in nivea u 3

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

(er nstig) en het a a nta l nieuwe

inwoner s per week .

ziekenhuisopna mes in nivea u 1 (wa a k za a m).

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

* 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

3. Er nst ig

plaats door VWS. De laatste herinschaling dateert

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

van 13 juli jl.

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 de GGD NOG in week 27 registreerde, is fors
toegenomen ten opzichte van vorige week (+626%). Afgelopen week registreerde GGD NOG
1403 besmettingen, een week eerder waren dat er 224.
Een stijging in het aantal besmettingen is te zien in alle leeftijdsgroepen onder de 60-plus.
Relatief (dus per 100.000) zien we de meeste besmettingen in de leeftijdsgroep van 19-29
jaar, gevolgd door 13-18 jaar.
In alle gemeenten zagen we een stijging van het aantal besmettingen. De sterkste stijging
zagen we in de gemeenten Aalten, Winterswijk, Voorst, Putten en Lochem.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 170 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners
per week en zit daarmee wat betreft het aantal besmettingen in risiconiveau 3 (‘ernstig’).
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen valt met 2 in risiconiveau 1 'waakzaam'.
Op 13 juli is de regio NOG door VWS opgeschaald naar risiconiveau ‘ernstig’.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer iets onder het landelijk gemiddelde en
staat op de 14e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis opgelopen. Dit wordt op de voet gevolgd
door besmettingen in de horeca. Deze week is het percentage in de horeca 27%, terwijl dit
vorige week nog 6% was. Op plek 3 staat bezoek en school.
Er zijn op dit moment 8 clusters, allemaal in de horeca.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG

3

13.102
Vorige week: 5544

Totaal sinds 1 juni 2020:

572.700

# 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 13.102 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een stijging van
364% t.o.v. de week daarvoor.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week fors gestegen, namelijk van 3,6%
naar 13,2%. Onder kinderen ligt dit percentage lager, namelijk op 5,1%.
Met een maximale testcapaciteit van ruim 38.500 per week is afgelopen week circa 34% van de
beschikbare testcapaciteit van GGD NOG benut. Alle teststraten zijn 7 dagen per week open
van 8.30-21.30 uur.
Bovenstaande cijfers zijn exclusief reizigerstesten uitgevoerd door GGD NOG. In week 27 zijn er
ook 1.673 reizigerstesten afgenomen. Hiervan is 1,2% positief.

Care sector & zorghotels

4,5,6

Het aantal coronabesmettingen in de

Aantal besmettingen in zorghotels

caresector is na een forse daling in de

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

Aantal besmettingen in de care sector

Afgelopen meting

eerste 9 weken van 2021, sinds week 10

61
redelijk stabiel. Vorige week daalde het

aantal besmettingen in de care sector voor
het eerst naar 0.

11
1

De bezetting in de zorghotels is al een
lange periode stabiel. Het aantal patiënten
in de zorghotels was vorige week ook 0.
Deze gegevens worden nu eens in de twee
weken uitgevraagd.

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

52.804
Totaal sinds 15 jan. 2021:

655.238

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week met ca. 52.000
hoger dan een week eerder (bijna 37.000). Inmiddels zijn meer dan 655.000 vaccinaties
toegediend door GGD NOG: ca. 422.000 mensen zijn tenminste 1x gevaccineerd en ca. 234.000
van hen hebben ook een tweede vaccinatie gehad.
Ca. 57% van de 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).
Er is gestart met maatwerk vaccineren, bij drie AZC ’s afgelopen week (Apeldoorn, Zutphen en
Winterswijk) heeft GGD NOG honderden prikken kunnen zetten. Afgelopen woensdag zijn voor
het eerst dak- en thuislozen gevaccineerd door een mobiel team in Harderwijk, er volgen nog
meer van dit soort momenten verspreid over de regio. Ook zijn er arbeidsmigranten
gevaccineerd onder begeleiding van een tolk en met vertaalde documenten.
Afgelopen woensdag zijn we op verzoek van GGD GHOR gestart met het vaccineren met
Moderna op vaccinatie locatie Zutphen.
GGD NOG vaccineert nog steeds met Janssen, maar er is minder animo voor.

Overige informatie
Door het snel oplopen van het aantal besmettingen zijn we inmiddels overgegaan naar fase 4
van het bron- en contactonderzoek. In fase 4 bellen we met de index voor de uitslag, doen we
brononderzoek en worden contexten gesignaleerd.
Het inloopspreekuur voor het gele boekje in Warnsveld is gestopt. De aantallen liepen erg
terug. Alle burgers kunnen op een van onze vaccinatielocaties terecht voor invulling en stempel
van het gele boekje.
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 5 tot en met 11 juli 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 5 tot
en met 11 juli) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 5 tot en met 11 juli, exclusief de reizigerstesten.
De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 28 en 29 juni (dit wordt twee wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Vorige week: 56%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 5 tot en met 11 juli.

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

