Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
18 januari 2022
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Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

150.258
Afgelopen week

8.709
Vorige week: 6.526

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

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

1048
Vorige week: 785
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

21
Vorige week: 48
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD NOG registreerde afgelopen week 8.709 besmettingen. Dit is opnieuw een forse
toename ten opzichte van vorige week (+33%). De stijging is echter wel minder sterk dan een
week eerder.
De stijging van het aantal besmettingen zien we in alle leeftijdsgroepen tot en met 59 jaar.
De sterkste stijging zagen we in de leeftijdsgroepen 4-12 jaar en 13-18 jaar. Dit kan
verklaard worden door de opening van de scholen na de kerstvakantie.
De meeste besmettingen (per 100.000) zagen we afgelopen week in de leeftijdsgroep van 1318 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 19-29 jaar.
In de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar lijkt het aantal besmettingen al een aantal weken te
stabiliseren. Afgelopen week zagen we zelfs een lichte afname van het aantal besmettingen
bij ouderen vanaf 70 jaar.
In alle gemeenten is het aantal besmettingen toegenomen ten opzichte van een week
eerder. De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten: Oost Gelre,
Winterswijk, Oldebroek, Harderwijk en Elburg.
Afgelopen week zijn 21 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een
afname ten opzichte van een week eerder, toen er nog 48 ziekenhuisopnames waren.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer onder het landelijk gemiddelde en staat
op de 19e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Momenteel is van 30% van de besmettingen de bron bekend. Dit betekent dat in verreweg de
meeste gevallen de bron niet wordt achterhaald. Van de mensen waarvan wel bekend is waar
zij het virus opgelopen hebben, heeft 64% de besmetting opgelopen in
de thuissituatie/gezin/huisgenoten. Op plek 2 staat bezoek (23%), gevolgd door vakantie/reis
(6%), werksituatie (3%) en feestjes (3%).

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

25.379
Vorige week: 21.795

Totaal sinds 1 juni 2020:

934.875

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 25.379 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is 16% meer dan een
week eerder.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week op 32,9%. Het percentage positieve tests
is hiermee opnieuw gestegen tot recordhoogte. Vooral bij kinderen in de basisschoolleeftijd ligt
het percentage dat positief getest wordt hoog: 48%.
Sinds de scholen weer open zijn, zien we in de teststraten vooral meer kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar (+107%) en ook meer 13-18-jarigen (+70%).
Vanaf maandag 17 januari is GGD NOG weer gestart met testen aan de Zwolseweg in Heerde. Er
is extra opgeschaald. De openingstijden zijn verruimd tot 21:30 uur en het aantal testlijnen is
uitgebreid van drie naar vijf.
De testlocatie in Wehl gaat verhuizen naar Doetinchem (Havenstraat 138). Wij verwachten dat
deze locatie eind van de derde week of uiterlijk de vierde week van januari open zal gaan. De
ingang voor bezoekers is aan de achterkant, via de Hogeweide. Er wordt alleen op afspraak
getest. Zie ook: Testlocatie verhuist van Wehl naar Doetinchem | GGD NOG.

Vaccinaties

To t a a l a a n t a l v a c c i n a t i e s
4

toegediend door
GGD NOG

1.286.670
Totaal sinds 15 jan. 2021

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn er 28.774 vaccinaties toegediend door GGD NOG, waarvan 27.841
boosterprikken.
Iedereen van 18 jaar of ouder die langer dan 3 maanden geleden een vaccinatie heeft gehad of
hersteld is van een coronabesmetting komt inmiddels in aanmerking voor een
boostervaccinatie.
Van 18-plussers in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft nu ruim 55% een
boostervaccinatie van de GGD ontvangen.
Ruim 70% van de inwoners die een booster heeft ontvangen is 50 jaar of ouder.
Nog steeds komen mensen voor hun eerste vaccinatie: afgelopen week zijn 324 1e prikken gezet
door GGD NOG.
86% van de inwoners van de regio is inmiddels tenminste 1x gevaccineerd (12+).
De vaccinatiegraad (tenminste 1 vaccinatie) verschilt tussen de gemeenten in de regio.
Nunspeet heeft met 75% de laagste vaccinatiegraad. Oost Gelre en Bronckhorst hebben met
91% de hoogste vaccinatiegraad.
We komen met het (booster)vaccineren weer in een nieuwe fase, met minder vaste locaties en
daarnaast het opstarten van fijnmazig vaccineren en een tour door de regio.
Op 16 januari zijn de laatste prikken gezet op onze locatie in Apeldoorn-Zuid (Achmea). Sinds
dinsdag 11 januari wordt gevaccineerd op onze nieuwe locatie in Doetinchem aan de
Havenstraat 150 en niet meer in Wehl.
Inmiddels is het op al onze locaties mogelijk om zonder afspraak een vaccinatie te halen. Dit
geldt ook voor boostervaccinaties.

Overige informatie
GGD Noord- en Oost-Gelderland organiseert op donderdag 20 januari van 11.00 tot 12.00 uur
een Q&A-webinar over de huidige coronasituatie voor schoolbestuur en directeuren van
kinderdagverblijven, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een arts infectieziektebestrijding en een medewerker van het scholenteam van GGD NOG zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden. Inschrijven kan via deze link.
Vanaf 18 januari kunnen ouders en verzorgers een uitnodigingsbrief ontvangen van het RIVM.
Hierin staat dat zij hun kind, in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar, kunnen laten vaccineren
tegen corona. Op onze website staan de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

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 10 tot en met 16 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
10 tot en met 16 januari) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 10 tot en met 16 januari
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Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 10 tot en met 16 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

