Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
11 januari 2022

1
Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

141.814
Afgelopen week

6.521
Vorige week: 4.047

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

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

784
Vorige week: 487
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

48
Vorige week: 56
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD NOG registreerde afgelopen week 6.521 besmettingen. Dit is een forse toename ten
opzichte van vorige week (+61%). 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 gevolgd door 13-18 jarigen.
In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen toegenomen ten opzichte van een week
eerder, behalve in de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar, daar blijft het aantal besmettingen
stabiel.
In week 1 zagen we relatief de meeste besmettingen in de gemeenten Putten, Epe,
Oost Gelre, Berkelland en Harderwijk.
Afgelopen week zijn 48 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een
kleine afname ten opzichte van een week eerder, toen er 56 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, voornamelijk in zorginstellingen.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

21.793
Vorige week: 14.043

Totaal sinds 1 juni 2020:

909.494

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 21.793 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is ruim de helft meer
dan een week eerder (+55%).
Het percentage positieve tests is de afgelopen week gestegen en zit nu op 30,8%. Een week
eerder was dit 28,9%.
Deze week gaan de scholen weer open. De kans is groot dat we als gevolg hiervan ook weer meer
kinderen in de teststraten gaan zien.
Vanaf maandag 17 januari gaan we weer testen vanaf de Zwolseweg in Heerde.

Vaccinaties

Aantal vaccinaties
4

toegediend door
GGD NOG

1.256.265
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 zijn er 87.140 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Er zijn maar liefst 85.279
boosterprikken gezet.
Van 18-plussers in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft inmiddels ruim 50% een
boostervaccinatie van de GGD ontvangen.
Afgelopen week zijn 791 1e prikken gezet, dat zijn er meer dan een week eerder (+81%).
De vaccinatiegraad (tenminste 1 vaccinatie) verschilt tussen de gemeenten in de regio.
Nunspeet heeft met 75% de laagste vaccinatiegraad. Gemeente Oost Gelre en gemeente
Bronckhorst hebben met 91% de hoogste vaccinatiegraad.
Zondag de 9de werden de laatste prikken gezet in Wehl en in Heerde.
Sinds dinsdag 11 januari is onze nieuwe locatie in Doetinchem aan de Havenstraat 150 open.
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.
In Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen kun je vanaf woensdag 12 januari zonder afspraak de
boosterprik halen. Vanaf vrijdag 14 januari kun je ook in Harderwijk boosteren zonder afspraak.
Voor een 1e of 2e vaccinatie kun je op al onze locaties zonder afspraak terecht. Zie hier voor
meer informatie.

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 3 tot en met 9 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 3
tot en met 9 januari) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 3 tot en met 9 januari

4

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 3 tot en met 9 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

