Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland
8 februari 2022

1
Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

213.675
Afgelopen week

26.427
Vorige week: 21.784

A f g e l o p e n we e k

4

4898

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

1

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

3.179
Vorige week: 2.620
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

55
Vorige week: 34
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD NOG registreerde afgelopen week 26.427 besmettingen. Dit is opnieuw een forse
toename ten opzichte van vorige week (+21%). De stijging is minder sterk dan een week
eerder.
De meeste besmettingen zagen we de afgelopen week bij tieners in de leeftijd van 13-18 jaar
(8.976 per 100.000) en bij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar (5.283 per
100.000).
In de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar is het aantal besmettingen (per 100.000) veel minder
hoog. Toch zien we ook in de oudere leeftijdsgroepen het aantal besmettingen stijgen.
In alle gemeenten (behalve Hattem) is het aantal besmettingen toegenomen ten opzichte van
een week eerder. De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten Putten,
Harderwijk, Elburg, Oldebroek en Hattem.
Afgelopen week zijn 55 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. We zien sinds
drie weken een toename in het aantal ziekenhuisopnames.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer onder het landelijk gemiddelde en staat
op de 16e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

40.783
Vorige week: 40.155

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.054.021

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 40.783 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is opnieuw een
recordaantal.
De meeste tests zijn afgenomen bij volwassenen tussen 40 en 49 jaar en bij kinderen en jongeren
tussen 4 en 18 jaar.
Het percentage positieve tests is opnieuw gestegen en lag afgelopen week op 62%. Dit
betekent dus dat op dit moment bijna twee op de drie bezoekers positief test. Bij de groep 4-18jarigen ligt het percentage positieve tests het hoogst: 75%.

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

1.315.825
Totaal sinds 15 jan. 2021

1e vaccinatie

750
2e vaccinatie

526
3e vaccinatie

7
booster

7.339
Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 8.622 vaccinaties toegediend door GGD NOG, zo'n 500 minder dan een
week eerder. Er zijn 7.339 boosterprikken gezet. Twee derde van de boosters wordt gehaald via
de vrije inloopmogelijkheid op onze vaste locaties.
Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat een boostervaccinatie ervoor zorgt dat de
bescherming tegen de omikronvariant weer wordt verhoogd.
Er zijn afgelopen week 750 1e vaccinaties gezet, ongeveer een derde van een week eerder. Er
zijn vooral 1e vaccinaties gezet bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Inmiddels is ca.
5% van de kinderen tussen 5 en 11 jaar gevaccineerd.
Van alle inwoners (0 jaar en ouder) in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft nu ca. 53% een
boostervaccinatie ontvangen. 76% van alle inwoners in de regio (0+) heeft de volledige
basisserie afgerond.
De komende weken gaat GGD NOG weer inzetten op fijnmazig vaccineren. Vanaf week 7 gaan
we op tijdelijke locaties in alle gemeenten vaccineren. Het doel is het laagdrempelig aanbieden
van alle coronavaccinaties.

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 31 januari tot en met 6
februari 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 van
31 januari tot en met 6 februari) (Bron: Stichting NICE).

3

Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 31 januari tot en met 6 februari

4

Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 31 januari tot en met 6 februari (CoronIT ).

5

Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 4-2-2022), aangevuld met gegevens uit
CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem)

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

