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

165.496
Afgelopen week

14.968
Vorige week: 8.709

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

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

1800
Vorige week: 1.048
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

25
Vorige week: 21
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD NOG registreerde afgelopen week 14.968 besmettingen. Dit is opnieuw een forse
toename ten opzichte van vorige week (+72%). De stijging is daarmee sterker dan een week
eerder.
De sterkste stijging zien we in de leeftijdsgroep 4-12 jaar, ruim 3 maal (of drie keer) zoveel
besmettingen ten opzichte van een week eerder. Ook in de leeftijdsgroep van 13-18 jaar
zien we een sterke toename, ruim 2 maal (of twee keer) zoveel besmettingen ten opzichte
van een week eerder.
De meeste besmettingen (per 100.000) zagen we afgelopen week in de leeftijdsgroep van 412 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 13-18 jaar.
De stijging van het aantal besmettingen zien we in alle leeftijdsgroepen, behalve in de
leeftijdsgroepen van 19-29 jaar en van 50-59 jaar, waar de besmettingen nagenoeg gelijk zijn
gebleven.
In alle gemeenten is het aantal besmettingen toegenomen ten opzichte van een week
eerder. De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten: Hattem,
Winterswijk, Berkelland, Apeldoorn en Lochem.
Afgelopen week zijn 25 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een
lichte toename ten opzichte van een week eerder, toen er nog 21 ziekenhuisopnames waren.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer onder het landelijk gemiddelde en staat
op de 20e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.
Momenteel is slechts van 17% van de besmettingen de bron bekend.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

39.188
Vorige week: 25.379

Totaal sinds 1 juni 2020:

974.063

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 39.188 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is 54% meer dan een
week eerder.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week op 41,6%. Het percentage positieve tests
is hiermee opnieuw gestegen. Vooral bij kinderen in de basisschoolleeftijd ligt het percentage
dat positief getest wordt nog steeds hoog: 45%.
Sinds dinsdag 25 januari testen we op een nieuwe locatie in Doetinchem. De testlocatie in Wehl
is gesloten. Zie ook: Testlocatie verhuist van Wehl naar Doetinchem | GGD NOG.
Om meer testen in de regio af te kunnen nemen, is afgelopen vrijdag een testbus in
Lichtenvoorde neergezet bij het zwembad Meekenesch.

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

1.298.072
Totaal sinds 15 jan. 2021

1e vaccinatie

534
2e vaccinatie

498
3e vaccinatie

17
booster

10.338
Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn er 11.387 vaccinaties toegediend door GGD NOG, waarvan 10.338
boosterprikken.
Van alle 18-plussers in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft nu ruim 57% een
boostervaccinatie van de GGD ontvangen.
Nog steeds komen mensen voor hun eerste vaccinatie: afgelopen week zijn 534 1e prikken gezet
door GGD NOG.
86% van de inwoners van de regio is inmiddels tenminste 1x gevaccineerd (12+).
De vaccinatielocatie in Zutphen is sinds 23 januari gesloten.
Alle vaccinatielocaties in de regio zijn dagelijks geopend van 8:00-19:30.
Deze week starten we op alle locaties met het vaccineren van 5- tot en met 11-jarigen. Deze
leeftijdscategorie kan alleen met een afspraak naar de locatie komen.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kans om met het coronavirus in het ziekenhuis te
worden opgenomen na een boostervaccinatie 33 keer lager was dan wanneer men niet was
gevaccineerd en 5 keer lager was dan wanneer men alleen de basisserie had afgerond. Voor
opname op de IC was die kans na een booster 50 keer zo klein ten opzichte van niet
gevaccineerd en 4 keer zo klein ten opzichte van alleen de basisserie. Dit gaat om
ziekenhuisopnames en IC-opnames door de Delta-variant, omdat in de meest recente 8 weken
de meerderheid van de ziekenhuisopnames nog veroorzaakt werd door de Delta variant. Een
schatting voor de Omikron variant is pas over enige tijd mogelijk, wanneer voor langere tijd de
meerderheid van de ziekenhuisopnames veroorzaakt wordt door de Omikron variant.

Overige informatie
Per 15 januari is het quarantaine-beleid gewijzigd en hoeven burgers die geboosterd zijn niet
meer in quarantaine als een van de huisgenoten positief test.
Als een burger volgens het gewijzigde quarantaine beleid niet meer in quarantaine hoeft, is
testen op de 5e dag ook niet meer nodig.

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 17 tot en met 23 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
17 tot en met 23 januari) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 17 tot en met 23 januari

4

Betreft de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 17 tot en met 23 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

