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

72.983
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

2.518

4898

1,3%

Vorige week: 1.403

# 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

687

419

per 100.000 inw/wk*

78

288

Apeldoorn

122

279

Brummen

72

347

Bronckhorst

81

225

Epe

78

235

Doetinchem

210

362

Hattem

41

336

96

267

Heerde

19

102

Oost Gelre

122

412

Lochem

134

397

Oude IJsselstreek

124

315

Vo o r s t

87

354

70

243

Zutphen

119

248

Berkelland

Montferland

Winterswijk

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

59

100.000 inwoners per week *

255

in de regio NOG

48

178

131

271

Nunspeet

67

241

Oldebroek

36

152

Putten

37

153

Ermelo
Harderwijk

304
Vorige week: 170
* berekend over de laatste week
(voorlopige cijfers)

2

Ziekenhuisopnames

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

12
Vorige week: 2
* 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 4

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

(zeer er nstig) en het a a nta l nieuwe

inwoner s per week .

ziekenhuisopna mes in nivea u 2 (zor gelijk ).

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

* Herinschaling door VWS vindt plaats rond 21 juli.

3. Er nst ig

Het risiconiveau voor de regio NOG zal dan naar

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

ver wachting worden bijgesteld naar ZEER ERNSTIG.

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 in week 28 registreerde, is flink
gestegen ten opzichte van vorige week (+79%). De stijging is echter minder sterk dan een
week eerder.
Verreweg de meeste besmettingen zien we in de leeftijdsgroepen van 13-18 jaar en van 1929 jaar. In deze groepen lag het aantal nieuwe besmettingen vorige week op ca. 1000 per
100.000 inwoners. (Gemiddeld in de regio: 304 per 100.000 inwoners). Ook onder de andere
leeftijdsgroepen ligt het aantal besmettingen hoog, vooral bij 4-12-jarigen (290 per 100.000)
en bij de 50-59 jarigen (214 per 100.000).
In alle gemeenten zagen we een stijging van het aantal besmettingen. De meeste
besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten: Apeldoorn, Oost Gelre, Lochem,
Voorst, en Brummen.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 304 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners
per week en zit daarmee wat betreft het aantal besmettingen in risiconiveau ‘zeer ernstig’.
Afgelopen week zijn 10 inwoners opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal
nieuwe ziekenhuisopnamen is hiermee toegenomen en valt nu weer in
risiconiveau 'zorgelijk'.
Naar verwachting zal de regio NOG rond 21 juli door VWS opgeschaald worden naar
risiconiveau ‘zeer ernstig’.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer iets onder het landelijk gemiddelde en
staat op de 16e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Nog steeds worden de meeste besmettingen thuis (35%) opgelopen. Op plek 2 staat deze
week net als een week eerder de horeca (29%). Daarna volgen bezoek (17%),
School/kinderopvang (8%) en werk (7%).
Er zijn op dit moment zeven clusters, die bijzondere aandacht vragen. Vier van de zeven
clusters zijn in de horeca, twee zijn ontstaan bij feesten thuis en één cluster speelt op een
school.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week
getest door GGD NOG
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15.883
Vorige week: 13.102

Totaal sinds 1 juni 2020:

586.864

# 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 15.883 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een stijging van 6%
t.o.v. de week daarvoor.
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week ook gestegen, namelijk van 13,1%
naar 13,9%. Onder kinderen ligt dit percentage lager, namelijk op 7,1%.
Bovenstaande cijfers zijn exclusief reizigerstesten uitgevoerd door GGD NOG. In week 28 zijn er
ook 996 reizigerstesten afgenomen. Hiervan is 0,5% positief.
De GGD heeft als prioriteit risicogericht testen. Vandaar dat de reislijnen nu niet de prioriteit
zijn nu het aantal besmettingen sterk toeneemt. Zodra het kan, gaat de GGD kijken of er weer
reislijnen geopend kunnen worden. Mensen die op vakantie gaan en zich willen laten testen voor
de reis, kunnen terecht bij testen voor je reis.

Care sector & zorghotels
Het
aantal
coronabesmettingen
in
de
Aantal besmettingen in de care sector

4,5,6

Aantal besmettingen in zorghotels

caresector is
na
een
forse
daling
in
de
Afgelopen meting

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

61
redelijk stabiel. Twee weken geleden daalde
eerste 9 weken van 2021, sinds week 10

het aantal besmettingen in de care sector
voor het eerst naar 0, afgelopen week zijn

11
1

dat er 2. Er wordt rekening gehouden met
een stijging de komende weken.
De bezetting in de zorghotels is al een
lange periode stabiel. Het aantal patiënten
in de zorghotels was vorige week ook 0.

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

56.560
Totaal sinds 15 jan. 2021:

708.884

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Het aantal vaccinaties dat door GGD NOG is toegediend lag in de afgelopen week met ca. 56.000
hoger dan een week eerder (bijna 52.000). Inmiddels zijn meer dan 708.000 vaccinaties
toegediend door GGD NOG: ca. 487.000 mensen zijn tenminste 1x gevaccineerd en ca. 305.000
van hen hebben ook een tweede vaccinatie gehad.
Ca. 59% 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).
GGD NOG heeft afgelopen week via sociale media de inwoners geattendeerd op de mogelijkheid
om zich te laten vaccineren met het Janssen-vaccin. Veel inwoners hebben hiervoor een
afspraak gemaakt. Met name jongeren kiezen voor Janssen omdat ze dan snel volledig
gevaccineerd zijn. Komende week vaccineren we nog een aantal dagen met Janssen op
de locatie in Apeldoorn. Als er veel animo voor is zetten we dat langer voort.
Er zijn afgelopen week locaties (zoals opvangcentra) in de regio bezocht om dak- en thuislozen
te vaccineren. We zijn voornemens dit initiatief over enkele weken te herhalen om zoveel
mogelijk mensen uit deze doelgroep te bereiken.

Overige informatie
Door het enorm snel oplopen van het aantal besmettingen zijn we vorige week een aantal
dagen overgegaan naar fase 5 van het bron- en contactonderzoek. In fase 5 bellen we alleen de
nieuwe besmette personen om hen te informeren over de uitslag. Vanaf 21 juli gaan we weer
over naar fase 4, zodat het bron- en contactonderzoek weer iets uitgebreider gedaan kan
worden.
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 12 tot en met 18 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 12
tot en met 18 juli) (Bron: Stichting NICE).

3
4

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 12 tot en met 18 juli, exclusief de
reizigerstesten.

5

De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).
Bron: GGD/GHOR NOG, gepeild op 12 en 13 juli (deze wordt vanaf afgelopen week weer wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig. Vorige week: 59%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 12 tot en met 18 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

