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

Aantal besmettingen1
Totaal sinds maart 2020

300.123
Afgelopen week

18.104
Vorige week: 14.773

A f g e l o p e n we e k 4

4898

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

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

2.178
Vorige week: 1.777
* berekend over de laatste week

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe
ziekenhuisopnames per week *
in de regio NOG

61
Vorige week: 71

* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste
week
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Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft in de afgelopen week 18.104 besmettingen
geregistreerd. Dit zijn er 23% meer dan een week eerder. Hiermee is na een daling van de
afgelopen twee weken weer een stijging te zien. Carnaval, terugkerende wintersporters en de
recente versoepelingen lijken vooralsnog de stijging in het aantal besmettingen (grotendeels)
te kunnen verklaren.
In de meeste leeftijdsgroepen was een lichte toename van het aantal besmettingen ten
opzichte van vorige week te zien. In de leeftijdsgroep tussen 19 en 29 jaar zagen we een forse
toename. Daar is het aantal besmettingen in een week tijd met 43% toegenomen. In de
leeftijdsgroep tussen 0 en 12 jaar zagen we juist een afname van 43%.
In 16 gemeenten zagen we een toename van het aantal besmettingen. De toename was het
grootst in Montferland en Oost Gelre. De meeste besmettingen (top 5) zagen we afgelopen
week in de gemeenten Montferland, Voorst, Oost Gelre, Doetinchem en Oude IJsselstreek.
Afgelopen week zijn 61 inwoners uit regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit is een daling
ten opzichte van vorige week. Dit past in de fluctuaties van afgelopen weken.
De regio NOG staat wat betreft besmettingscijfer op de 13e plek (vorige week op de 7e plek)
op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland, net boven het landelijk gemiddelde.
Buurregio’s Twente en IJsselland staan op plek 6 en 7. Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden
staan op plek 8 en 9. De regio’s in het zuiden van het land (Brabant en Limburg) laten op dit
moment de meeste besmettingen zien.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

28.807
Vorige week: 19.212

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.167.057

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 28.807 testen afgenomen door GGD NOG. Dit zijn er 9.595 meer dan
de week ervoor.
Ruim een kwart van de tests werd afgelopen week afgenomen bij volwassenen tussen 19 en 29
jaar.
Het percentage positieve testen lag afgelopen week op 72%. Dit is een toename ten opzichte
van een week eerder (65%).
Een deel van de bezoekers van de teststraten komt voor een confirmatietest: het laten
bevestigen van een positieve zelftest. Van de groep mensen die zich niet i.v.m. een
confirmatietest bij de GGD liet testen, testte afgelopen week 38% positief. Ook dit percentage
is gestegen.

Vaccinaties

A a n t a l v a cc i n a t i e s
4

toegediend door
GGD NOG
a f1.315.825
gelopen week

4.090
Vorige week: 2.338

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 4.090 vaccinaties toegediend door GGD NOG, bijna 75% meer dan een
week eerder. Het betrof vooral herhaalprikken (2.119) en boosterprikken (1.868).
77% van alle inwoners van de regio (0 jaar en ouder) is tenminste 1x gevaccineerd en 76%
heeft de basisserie afgerond.
68% van alle 18+ers uit de regio NOG heeft een boosterprik ontvangen. (Dit is 55% van alle
inwoners van 0 jaar en ouder) .
Er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de gemeenten in de regio. In de gemeenten in
de regio Noord-Veluwe is de vaccinatiegraad het laagst.
Sinds maandag 7 maart 2022 komen ook jongeren van 12 t/m 17 jaar in aanmerking voor de
boostervaccinatie. Volgens de Gezondheidsraad is er geen medische noodzaak om alle jongeren
een booster aan te bieden. Voor deze booster is een informed consent van toepassing: wij
vragen of jongeren begrijpen wat de vaccinatie inhoudt en of zij begrijpen waar ze voor kiezen.
Die vraag krijgen jongeren vervolgens ook in de afspraakbevestiging en stelt de GGD-arts tot
slot nog op de locatie zelf. Jongeren die deze booster willen, kunnen daarom alléén
telefonisch een afspraak maken. Voor meer info: zie website.
Deze week komt GGD Noord- en Oost-Gelderland met de vaccinatietour langs op tijdelijke
locaties in de gemeenten Epe, Lochem, Montferland en Putten. 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 28 februari tot en met 6 maart
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
28 februari tot en met 6 maart) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 28 februari tot en met 6 maart .
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 28 februari tot en met 6 maart (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 4-3-2022), 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

