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Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

135.164
Afgelopen week

3.918
Vorige week: 3.619

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Aantal nieuwe besmettingen per
100.000 inwoners per week *
in de regio NOG

471
Vorige week: 435
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

56
Vorige week: 60
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD NOG registreerde afgelopen week 3.918 besmettingen. Dit zijn er meer dan een week
eerder (+8%). Nu de omikronvariant dominant is in Nederland, is de verwachting dat het
aantal besmettingen de komende tijd weer verder zal toenemen.
De meeste besmettingen (per 100.000) zien we bij jongvolwassenen in de leeftijd van 19-29
jaar en bij de 30-39 jarigen.
In alle leeftijdsgroepen tussen 13 en 59 jaar is het aantal besmettingen toegenomen ten
opzichte van een week eerder. Bij kinderen tussen 0 en 12 jaar is het aantal besmettingen juist
gedaald. Bij de 60-plussers is het aantal besmettingen ongeveer gelijk gebleven.
In week 52 zagen we relatief de meeste besmettingen in de gemeenten Putten, Zutphen,
Montferland, Oost Gelre en Elburg.
Afgelopen week zijn 56 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een
kleine afname ten opzichte van een week eerder, toen er 60 ziekenhuisopnames waren.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer onder het landelijk gemiddelde en staat
op de 23e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Er zijn momenteel 7 clusters in zorgorganisaties in beeld die om extra aandacht vragen.
Vorige week waren dat er nog 18. Hiermee lijkt de situatie in de zorginstellingen te
verbeteren.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

14.043
Vorige week: 13.819

Totaal sinds 1 juni 2020:

887.701

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 14.043 tests afgenomen door GGD NOG. Dit zijn er ongeveer even
veel als een week eerder (+2%). In de dagen tussen kerst en de jaarwisseling was het
aanzienlijk drukker in de teststraten dan tijdens de jaarwisseling.
Minder dan 7% van alle tests is afgenomen bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit percentage
is aanzienlijk lager dan een week eerder (13%). Een maand geleden werd nog 21% van alle tests
afgenomen bij kinderen in deze leeftijdsgroep.
Het percentage positieve tests is de afgelopen week gestegen en zit nu op 28,9%. Een week
eerder was dit 24,0%.
Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen naar de GGD-teststraat gaan, maar
mogen ook kiezen voor een zelftest. Zelftesten herkennen de omikronvariant net zo goed als de
deltavariant. Het is belangrijk om kwalitatief goede zelftesten te gebruiken. Deze testen zijn te
herkennen aan het CE-logo op de verpakking. Is de zelftest positief: maak dan een afspraak voor
een PCR-test bij de GGD.

Vaccinaties

Aantal vaccinaties
4

toegediend door
GGD NOG

1.170.482
Totaal sinds 15 jan. 2021

Br on: CI MS/Cor onI T. Betr ef t ger egistr eer de 1e va ccina ties uitgevoer d d oor
G G D, huisa r tsen en over ige uitvoer der s.

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week is een recordaantal van 92.285 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Er zijn
maar liefst 90.670 boosterprikken gezet. Dit was mogelijk dankzij de enorme inzet van heel veel
medewerkers! Op oudejaarsavond hebben hardwerkende collega’s zelfs doorgeprikt tot 22.00
uur om zoveel mogelijk mensen beschermd het nieuwe jaar in te laten gaan.
Van 18-plussers in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft inmiddels ruim 35% een
boostervaccinatie van de GGD ontvangen.
Afgelopen week zijn 435 1e prikken gezet, dat zijn er iets meer dan een week eerder.
De vaccinatiegraad (tenminste 1 vaccinatie) verschilt tussen de gemeenten in de regio.
Nunspeet heeft met 75% de laagste vaccinatiegraad. Gemeente Oost-Gelre heeft met 92% de
hoogste vaccinatiegraad.
In Apeldoorn-Zuid is op dinsdag 28-12 een nieuwe vaccinatie locatie geopend (locatie
Achmea). Dit is de 7e locatie van GGD NOG en tevens de laatste locatie die we extra openden
voor de boosterprikken.
Samen met de huisartsen is GGD NOG bezig met het thuis vaccineren van niet-mobiele
thuiswonenden. Hier gaan we voorlopig mee door. Meer informatie op onze website.
Afgelopen week zijn de locaties bezocht door burgemeesters/wethouders die hun waardering
kwamen uitspreken voor de inzet van alle GGD-ers.
Afgelopen 2½ week zijn ca 225 nieuwe prikkers/voorbereiders opgeleid door GGDmedewerkers.
Om een nieuwe golf zoveel mogelijk in te dammen is het belangrijk dat zo veel mogelijk
gevaccineerde mensen zo snel mogelijk hun boosterprik ontvangen. Onderzoeken laten zien
dat de vaccins zonder booster minder goed beschermen tegen de omikronvariant.

Tenzij anders vermeld zijn de bronnen van de cijfers uit deze situatieschets: HPZone, CoronIT GGD NOG, CIMS COVID -vaccinatie
Informatie- en Monitoringsysteem.
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Dit betreft alle nieuwe besmettingen bij inwoners van de regio NOG gemeld in de periode van 27 december tot en met 2
januari 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.
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Betreft het aantal COVID-19-patiënten uit de regio NOG dat in het ziekenhuis is opgenomen (geregistreerd in de periode van
27 december tot en met 2 januari) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 27 december tot en met 2 januari
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Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 27 december tot en met 2 januari.

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

