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Aantal besmettingen
Totaal sinds maart 2020

359.397
Afgelopen week

14.787
Vorige week: 19.313

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

4898

4

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

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

1.779
Vorige week: 2.323
* berekend over de laatste week

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe
ziekenhuisopnames per week *
in de regio NOG

115
Vorige week: 113

* betreft ziekenhuisopnames
geregistreerd in de laatste
week
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Toelichting bij de cijfers over de besmettingen en ziekenhuisopnames
Afgelopen week registreerde GGD NOG 14.787 nieuwe besmettingen, een week eerder waren
dat er 19.313. Het aantal nieuwe besmettingen dat de GGD NOG in week 12 registreerde is
hiermee met 23% afgenomen. Het aantal besmettingen is echter nog ongeveer twee keer zo
hoog als op de top van de ’Deltapiek’ (eind november 2021).
De meeste besmettingen (top 5) zagen we afgelopen week in de gemeenten Aalten,
Brummen, Zutphen, Winterswijk en Oost Gelre.
In alle 22 gemeenten zagen we een afname van het aantal besmettingen.
Het aantal besmettingen bij kinderen en tieners is momenteel relatief laag. Bij
volwassenen en ouderen is het besmettingscijfer nu hoger dan bij de jongste leeftijdsgroepen.
In alle leeftijdsgroepen is een afname van het aantal besmettingen te zien. Deze is het
sterkst in de leeftijdsgroep van 13-18 jaar (-42%). In de leeftijdsgroep van 70-79 jaar is de
daling in het aantal besmettingen het minst sterk (-7%).
Afgelopen week zijn 115 inwoners uit de regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit aantal is
opnieuw toegenomen ten opzichte van een week ervoor. Deze stijging kan verklaard worden
door de relatief hoge besmettingscijfers onder de oudste leeftijdsgroepen in de afgelopen
weken.
De regio NOG staat wat betreft het besmettingscijfer op de 2e plek (vorige week op de 5e
plek) op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. Buurregio’s Twente en
IJsselland staan op resp. plek 3 en 4.
Het hoge aantal besmettingen en de afschaling van de coronamaatregelen leveren op dit
moment een hoge druk in de zorg op. Het ziekteverzuim onder zorgverleners is op dit
moment ongekend hoog en daardoor kan er minder zorg geleverd worden dan normaal. Dit
signaal is afgegeven door ziekenhuizen, huisartsen, de GGD en organisaties voor verpleeg- en
thuiszorg in de regio.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

17.892
Vorige week: 24.011

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.239.655

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 17.892 testen afgenomen door GGD NOG. Dit is een afname van
25% ten opzichte van een week ervoor.
Ongeveer 45% van de tests werd afgelopen week afgenomen bij 50-plussers.
Het percentage positieve testen lag afgelopen week op 71%. Dit is gelijk aan het percentage
van een week eerder (71%).
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 35% positief. Dit is stabiel
gebleven ten opzichte van de week ervoor.
Tijdens de komende feestdagen zijn de testlocaties geopend van 8:30-16:00.

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

18.878
Vorige week: 9.366

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 18.878 vaccinaties toegediend door GGD NOG, ongeveer een verdubbeling
t.o.v. een week eerder. Bijna 90% van de toegediende vaccinaties waren herhaalprikken.
Van alle 18-plussers in de regio is 88% tenminste 1x gevaccineerd en heeft 87% de basisserie
afgerond.
Er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen de verschillende geboortecohorten. Ouderen
zijn vaker gevaccineerd dan kinderen en jongeren. Het percentage dat de basisserie heeft
afgerond, is het hoogst onder mensen die geboren zijn in 1940 en eerder en het laagst onder
kinderen uit 2017 of later.
Deze week komt GGD Noord- en Oost-Gelderland met de vaccinatietour langs op tijdelijke
locaties in de gemeenten Heerde, Nunspeet, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Voor meer
info: zie website.
Sinds 26 maart mogen mensen van 60 jaar en ouder een herhaalprik halen tegen het
coronavirus. De herhaalprik beschermt hen nog eens extra na hun booster. Vanaf 30 maart
verstuurt het RIVM de uitnodigingsbrieven. Om drukte te voorkomen is het maken van een
afspraak voor deze prik noodzakelijk. Voor meer info: zie website.
Tijdens de komende feestdagen zijn de vaccinatielocaties gesloten. Kijk voor actuele
openingstijden op: 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 21 tot en met 27 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.
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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
21 tot en met 27 maart) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 21 tot en met 27 maart .
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 21 tot en met 27 maart (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 25-3-2022), 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

