Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
26 oktober 2021

1
Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

84.953
Afgelopen week

1.898
Vorige week: 1.270

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente
Regio Achterhoek
Gemeente

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

laatste wk

per 100.000 inw/wk*

Gemeente

laatste wk

456

277

per 100.000 inw/wk*

Aalten

44

162

Apeldoorn

Berkelland

76

173

Brummen

27

129

Bronckhorst

63

175

Epe

79

238

Doetinchem

124

213

Hattem

13

106

Montferland

53

147

Heerde

29

155

Oost Gelre

93

315

Lochem

32

94

Oude IJsselstreek

93

236

Vo o r s t

26

105

Winterswijk

45

155

Zutphen

110

229

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

per 100.000 inw/wk*

Aantal nieuwe besmettingen per
100.000 inwoners per week *

299

70

in de regio NOG

101

374

85

175

109

389

Oldebroek

71

299

Putten

72

296

Ermelo
Harderwijk
Nunspeet

229
Vorige week: 153
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

33
Vorige week: 13
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
Het aantal nieuwe besmettingen dat GGD NOG in week 42 registreerde, is sterk toegenomen
ten opzichte van een week eerder (+49%).
De meeste besmettingen (per 100.000) zagen we de afgelopen week in de leeftijdsgroep van
4-12 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 19-29 jaar. In alle leeftijdsgroepen vanaf 12
jaar is het aantal besmettingen gestegen.
Afgelopen week zagen we relatief de meeste besmettingen in de gemeenten Nunspeet
en Ermelo. Ook zagen we relatief veel besmettingen in de gemeenten Elburg, Putten en Oost
Gelre.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 229 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per
week.
Afgelopen week zijn 33 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan
zijn er 10 afkomstig uit de gemeente Apeldoorn, 4 uit de gemeente Nunspeet en 4 uit de
gemeente Elburg. Vorige week waren er nog 13 ziekenhuisopnames.
Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat vaccineren zeer effectief is ter voorkoming van ICopnamen. De kans op IC-opname is voor niet-gevaccineerden 33 keer hoger dan voor
gevaccineerden.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer boven het landelijk gemiddelde en staat
op de 9e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Van de 19 clusters die op dit moment bijzondere aandacht vragen, spelen er 15 in
zorginstellingen, 2 bij evenementen en 2 bij een bedrijf.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

11.204
Vorige week: 9.631

Totaal sinds 1 juni 2020:

687.343

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 11.204 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is 16% meer dan in de
week daarvoor.
Het percentage positieve tests is de afgelopen week gestegen. In week 42 was 15,8% van de
testen positief ten opzichte van 11,9% in week 41.
Mensen die niet gevaccineerd zijn testen relatief vaker positief dan volledig gevaccineerden.
Afgelopen week testte 13,7% van de niet-gevaccineerden positief tegenover 6,2% van de
volledig gevaccineerden.
Steeds meer mensen maken gebruik van het testen zonder afspraak in Apeldoorn, waaronder
relatief veel mensen die zich voor de eerste keer laten testen bij de GGD (36%). Sinds deze week
is het ook mogelijk om te testen zonder afspraak in Wehl. Klik hier voor meer informatie.
Afgelopen week is de testlocatie in Winterswijk gesloten en de nieuwe testlocatie in Groenlo
geopend.
Er komen veel vragen binnen of kinderen zelf naar een testlocatie mogen komen voor een test.
De richtlijn is dat kinderen tot 16 jaar alleen met een volwassen begeleider naar de
testlocatie mogen komen. Voor meer informatie klik hier.

Care sector & zorghotels

4,5,6

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

Afgelopen meting

61
besmettingen in de care sector. Dit is een
Er zijn momenteel 21 Covid-19

toename van 75% ten opzichte van vorige
week.

11
1

Vaccinaties

Aantal vaccinaties toegediend
door GGD NOG 7

Br on bovensta a nde f iguur : CI MS/Cor onI T. Betr eft ger egistr eerd e va ccina ties
uitgevoer d door G G D, huisa r tsen en over ige uitvoer d er s.

903.749
Totaal sinds 15 jan. 2021

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn er 3.077 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Het betrof 1.293
1e vaccinaties. Inmiddels zijn in totaal 903.749 vaccinaties toegediend door GGD NOG.
Van de mensen die afgelopen week voor een 1e vaccinatie kwamen, is ongeveer 67%
gevaccineerd tijdens de vrije inloop (maatwerk vaccinatietour en vrije inloop op vaste
vaccinatielocaties).
Afgelopen week zijn in totaal 913 derde vaccinaties gezet.
Bekijk hier de actuele planning voor de maatwerk vaccinatietour.
De vaccinatiegraad (tenminste 1 vaccinatie) onder de inwoners (12+) van GGD NOG ligt op
84%. In alle leeftijdsgroepen onder de 45 jaar ligt de vaccinatieopkomst nog onder de
streefwaarde. De laagste opkomst zien we bij jongeren van 12-17 jaar (66% tenminste 1 prik).
Wel neemt de vaccinatiegraad in al deze leeftijdsgroepen nog steeds toe, met name onder 1217-jarigen (van 56% begin september naar 66%).
Er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de gemeenten in de regio. Nog steeds zit
Nunspeet met een vaccinatiegraad van 72% het laagst. De gemeenten Oost Gelre en
Bronckhorst zitten het hoogst met 90%.
Vanaf 11 november gaat de GGD speciale momenten inplannen voor mensen met prikangst.
Meer informatie is te vinden op de website.
Per 1 november veranderen de openingstijden van de vaste vaccinatielocaties (Apeldoorn &
Wehl). De openingstijden zijn dan 11.00 – 19.30 uur van maandag tot en met zaterdag. Op
zondag zijn de vaccinatielocaties gesloten.
Er wordt voorlopig nog gevaccineerd met Janssen vanwege animo.

Tenzij anders vermeld zijn de bronnen van de cijfers uit deze situatieschets: HPZone, CoronIT GGD NOG, CIMS COVID-vaccinatie
Informatie- en Monitoringsysteem.

1

Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners van de regio NOG gemeld in de periode van 18 tot en met 24 oktober 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 van
18 tot en met 24 oktober) (Bron: Stichting NICE).

3

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 18 tot en met 24 oktober, exclusief de
reizigerstesten.

4

De care sector omvat verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ , thuiszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg (exclusief de zorghotels).

5

Bron: GHOR NOG, gepeild op 18 en 19 oktober (deze wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig: 56%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 18 tot en met 24 oktober.

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

