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

1
Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

267.240
Afgelopen week

20.183
Vorige week: 33.907

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

2.248
Vorige week: 4.079
* berekend over de laatste week

2

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames per
week * in de regio NOG

55
Vorige week: 51
* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste week

Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
De daling in het aantal besmettingen lijkt ingezet. GGD NOG registreerde afgelopen week
20.183 besmettingen. Dit is een afname van 40% die in lijn is met de afname die we landelijk
zien. Deze daling is mogelijk versterkt doordat minder mensen zich hebben laten testen. De
slechte weersomstandigheden en de aangekondigde versoepelingen zijn hierop wellicht van
invloed geweest.
De meeste besmettingen zagen we de afgelopen week bij tieners in de leeftijd van 13-18 jaar
(4.335 besmettingen per 100.000), gevolgd door jongvolwassenen in de leeftijd van 19-29
jaar (3.868 per 100.000) en volwassenen in de leeftijd van 30-39 jaar (3.709 per 100.000) .
In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald. Alleen in de oudste leeftijdsgroep
is sprake van een lichte stijging.
In alle gemeenten is het aantal besmettingen afgenomen ten opzichte van een week
eerder. De meeste besmettingen zagen we afgelopen week in de gemeenten
Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Bronckhorst.
Afgelopen week zijn 55 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. We zien de
laatste weken een stabilisatie in het aantal ziekenhuisopnames.
De regio NOG zit wat betreft het besmettingscijfer boven het landelijk gemiddelde en staat
op de 3e plek op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Ook onze buurregio's
Gelderland-Midden en IJsselland registreerden afgelopen week een groot aantal besmettingen
(boven het landelijk gemiddelde). Flevoland registreerde beduidend minder besmettingen dan
gemiddeld (19e plek).

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

25.538
Vorige week: 39.476

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.119.037

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 25.538 tests afgenomen door GGD NOG. Dit is een afname van een
week daarvoor (-35%). Deze daling is mogelijk versterkt door de slechte weersomstandigheden
(o.a. de sluiting van de testlocatie in Apeldoorn) en de aangekondigde versoepelingen.
Bijna 90% van de tests werd afgelopen week afgenomen bij inwoners tussen 4 en 59 jaar oud.
Het percentage positieve testen lag afgelopen week op 61%. Dit is hetzelfde als een week
eerder.
De doorlooptijden in de teststraten zijn afgelopen week opnieuw afgenomen. Dit geldt zowel
voor de periode tussen maken van de testafspraak en de test, als voor de periode tussen de test
en de uitslag. Als iemand belt voor een afspraak kan hij/zij vaak dezelfde dag terecht.

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

1e vaccinatie

750
2e vaccinatie

526
3e vaccinatie

7
booster

7.339
Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 2.849 vaccinaties toegediend door GGD NOG, 40% minder dan een week
eerder. Deze daling is mogelijk versterkt door de slechte weersomstandigheden (o.a. de sluiting
van vaccinatielocaties) en de aangekondigde versoepelingen. Er zijn 2.554 boosterprikken
gezet. Ruim tweederde van de boosters is gehaald via de vrije inloopmogelijkheid.
77% van alle inwoners van de regio (0 jaar en ouder) is tenminste 1x gevaccineerd en 76%
heeft de basisserie afgerond.
54% van alle inwoners van de regio NOG (0 jaar en ouder) heeft een boosterprik ontvangen. Dit
is 67% onder alle 18+ers.
Er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de gemeenten in de regio. De gemeente
Nunspeet heeft de laagste vaccinatiegraad en de gemeente Bronckhorst de hoogste. Dit geldt
zowel voor de basisserie als voor de boostervaccinatie.
Ook zijn er grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de verschillende geboortcohorten.
Ouderen zijn vaker gevaccineerd en geboosterd dan jongeren.
Omdat er nu minder mensen een vaccinatie komen halen, zijn de vaste vaccinatielocaties vanaf
deze week op de zondagen gesloten. De openingstijden zijn nu: maandag t/m zaterdag van
08.00 – 19.30 uur. Voor meer info: zie website.
Op 14 februari is GGD Noord- en Oost-Gelderland gestart met een nieuwe vaccinatietour door
de regio. De komende maanden kan iedereen op tijdelijke locaties in de eigen gemeente terecht
voor een vaccinatie. De vaccinatietour gaat langs de 18 gemeenten zonder vaste
vaccinatielocatie en blijft overal 3 dagen. Deze week is de tour van maandag t/m woensdag in
Nunspeet en Winterswijk en van donderdag t/m zaterdag in Haarlo en Oldebroek. Voor meer
info: zie website.

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 14 tot en met 20 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
14 tot en met 20 februari) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 14 tot en met 20 februari.
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 14 tot en met 20 februari (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 18-2-2022), 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

