Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
31 augustus 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

78.063
Afgelopen week

Afgelopen week 2

Afgelopen week 2

644

4898

1,3%

Vorige week: 628

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente
Regio Achterhoek
Gemeente

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

laatste wk

per 100.000 inw/wk*

Gemeente

laatste wk

182

111

per 100.000 inw/wk*

Aalten

16

59

Apeldoorn

Berkelland

26

59

Brummen

11

53

Bronckhorst

9

25

Epe

19

57

Doetinchem

39

67

Hattem

7

57

Montferland

14

39

Heerde

9

48

Oost Gelre

26

88

Lochem

22

65

Oude IJsselstreek

16

41

Vo o r s t

13

53

Winterswijk

28

97

Zutphen

26

54

Regio Noord-Veluwe
Gemeente

laatste wk

Elburg

Aantal nieuwe besmettingen per

per 100.000 inw/wk*

100.000 inwoners per week *

86

20

in de regio NOG

Ermelo

20

74

Harderwijk

57

118

Nunspeet

50

180

Oldebroek

21

89

Putten

13

54

78
Vorige week: 76
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

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

13
Vorige week: 21
* 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 het
r isiconivea u ' zor gelijk ' . Het a a nta l nieuwe

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

ziekenhuisopna mes zit ook in r isiconivea u

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

' zor gelijk ' .

inwoner s per week .

* Herinschaling door VWS vindt plaats op 1

3. Er nst ig

s e p t e m b e r. H e t r i s i c o n i v e a u v o o r d e r e g i o N O G z a l

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

dan afgeschaald worden naar 'zorgelijk'.

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 de afgelopen week registreerde, is
vergelijkbaar met dat van de twee weken daarvoor. Er lijkt een stabilisatie op te treden.
Nog steeds zien we verreweg de meeste besmettingen in de leeftijdsgroepen van 13-18 jaar
en van 19-29 jaar. In de meeste leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen (licht) gedaald
ten opzichte van vorige week. In de leeftijdsgroepen van 0-12 jaar is wel een sterke toename in
het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week (+67%), maar hierbij gaat het nog
steeds om kleine aantallen.
De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk,
Apeldoorn, Winterswijk en Oldebroek.
Het regionale besmettingscijfer zit nu op 78 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per
week en zit daarmee (wat betreft het aantal besmettingen) in risiconiveau ‘zorgelijk’.
Afgelopen week zijn 11 inwoners opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een afname ten
opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen valt nu ook in risiconiveau
'zorgelijk'. De regio NOG zal op 1 september door VWS worden afgeschaald van risiconiveau
'ernstig' naar 'zorgelijk'.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer onder het landelijk gemiddelde en staat
op de 22e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
De meeste clusters van besmettingen zien we nog steeds bij zorginstellingen. We zien dat
gevaccineerde bewoners wel besmet raken, maar zij hebben over het algemeen mildere
klachten als zij COVID-19 doormaken. Ook zien we clusters bij bedrijven en op campings.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

4.581
Vorige week: 4.224

Totaal sinds 1 juni 2020:

622.060

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 4.581 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een lichte stijging van
9% t.o.v. de week daarvoor.
Het percentage positieve tests is afgelopen week opnieuw iets gedaald. In week 34 was 12,5%
van de testen positief t.o.v. 13,3% in week 33. Deze cijfers zijn exclusief reizigerstesten
uitgevoerd door GGD NOG.
Het aantal testen onder reizigers is verder afgenomen.
Afgelopen week heeft GGD NOG 506 kinderen (onder de 12 jaar) getest. Dit is iets meer dan in
de weken daarvoor. Opvallend is dat kinderen onder de 12 jaar vaker positief testten dan
mensen van 12 jaar en ouder (15,7% vs. 12,1%).
GGD NOG heeft voldoende testcapaciteit om aan de testvraag te kunnen voldoen. Alle
teststraten zijn 7 dagen per week open van 8.30-21.30 uur.

Care sector & zorghotels
Het aantal coronabesmettingen in de

4,5,6

Afgelopen meting

3 , 4 , 5 meting
Afgelopen

61

11
1

caresector was de afgelopen week 55. Dit
aantal is vergelijkbaar met het aantal
besmettingen vorige week.
De bezetting in de zorghotels is al een
lange periode stabiel met 0 patiënten.

Vaccinaties

Aantal vaccinaties toegediend
door GGD NOG

7

857.221
Totaal sinds 15 jan. 2021

Br on bovensta a nde f iguur : CI MS (27-8-2021). Betref t ger egistr eerd e va ccina ties
uitgevoer d door G G D, huisa r tsen en over ige uitvoer d er s
Reeds geïnf ecteer de per sonen wor den na ontva ngst va n één va ccina tiedosis ook
beschouwd a ls volledig geva ccineer d. Omda t zi j echter nog niet ond er scheiden
k unnen wor den, wor den ze voor a lsnog meegetel d b ij ‘va ccina tiegra a d va ccina tie
gesta r t’.

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week heeft GGD NOG 10.271 vaccinaties toegediend. Inmiddels zijn in totaal meer
dan 857.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Er worden nu overwegend tweede
vaccinaties toegediend.
De vaccinatiegraad (op basis van 1 vaccinatie) onder de inwoners van (16+) van GGD NOG ligt
al enkele weken op 79%. In alle leeftijdsgroepen onder de 55 jaar is de streefwaarde van 85%
nog niet bereikt. De laagste opkomst zien we bij de jongvolwassenen tussen de 26 en 30 jaar
(61% tenminste 1 prik).
Er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de gemeenten in de regio. Nog steeds zit de
gemeente Nunspeet het laagst (op basis van inwoners van 16 jaar en ouder en tenminste 1
vaccinatie: 66%) en de gemeenten Voorst, Lochem, Bronckhorst en Oost Gelre het hoogst
met 84%. Ook in gemeenten met een vaccinatiegraad van gemiddeld (bijna) 85% geldt dat de
opkomst in bepaalde leeftijdsgroepen en wijken nog te laag is.
Ook afgelopen week was er weer de mogelijkheid voor vrije inloop op alle vaccinatielocaties.
De opkomst was goed. Vooral veel jongeren en mensen met prikangst maken gebruik van deze
mogelijkheid. We zien daarnaast ook inwoners van buiten onze regio.
We zijn volop met gemeenten in gesprek om te overleggen over maatwerk in vaccineren. Het
doel is de vaccinatiegraad te verhogen en inwoners van de regio laagdrempelig de kans te geven
zich te laten vaccineren. We gaan in de maanden september en oktober de regio in om in elke
kern met een substantieel aantal ongevaccineerden een laagdrempelige vaccinatiemogelijkheid
aan te bieden.

Overige informatie
Bij telefonie komen nog steeds veel vragen over de Corona Check app binnen. Lees hier waar je
met je vragen terecht kunt.

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 23 tot en met 29 augustus 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 23
tot en met 29 augustus) (Bron: Stichting NICE).

3

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 23 tot en met 29 augustus, 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 23 en 24 augustus (deze wordt wekelijks uitgevraagd).

6

Respons vanuit de verschillende organisaties is niet volledig: 48%

7

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 23 tot en met 29 augustus.

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

