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

373.759
Afgelopen week

4.649
Vorige week: 9.634

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

557
Vorige week: 1.155
* berekend over de laatste week

Ziekenhuisopnames

Aantal nieuwe
ziekenhuisopnames per week *
in de regio NOG

54
Vorige week: 88

* 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 4.649 nieuwe besmettingen, een week eerder waren
dat er 9.634. Het aantal nieuwe besmettingen dat GGD NOG in week 14 registreerde is
hiermee met 52% afgenomen.
De meeste besmettingen (top 5) zagen we afgelopen week in de gemeenten Zutphen,
Winterswijk, Oost Gelre, Bronckhorst en Oude IJsselstreek.
In alle 22 gemeenten zagen we wederom een afname van het aantal besmettingen.
Het aantal besmettingen bij kinderen en tieners is nog steeds relatief laag. Bij volwassenen en
ouderen is het besmettingscijfer hoger dan bij de jongste leeftijdsgroepen.
In alle leeftijdsgroepen is een forse afname van het aantal besmettingen te zien. Deze is
nu het sterkst in de leeftijdsgroep van 70-79 jaar (-68%). In de leeftijdsgroep van 40-49 jaar
is de daling in het aantal besmettingen het minst sterk (-44%).
Afgelopen week zijn 54 inwoners uit de regio NOG opgenomen in het ziekenhuis. Dit aantal
is opnieuw afgenomen ten opzichte van een week ervoor.
De regio NOG staat wat betreft het besmettingscijfer op de 2e plek (net als twee weken
geleden) op de ranglijst van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. Buurregio’s IJsselland en
Twente staan op resp. plek 3 en 6.

Informatie uit de teststraten van GGD NOG

Afgelopen week

3
getest door GGD NOG

5.682
Vorige week: 11.616

Totaal sinds 1 juni 2020:

1.264.991

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.

Het aantal bezoekers in de GGD-teststraten neemt de laatste weken flink af. In de afgelopen
week zijn er 5.682 testen afgenomen door GGD NOG. Dit is bijna de helft minder dan een week
eerder.
Er worden momenteel relatief weinig kinderen en tieners getest.
Het percentage positieve testen lag afgelopen week op 66,9%. Dit percentage daalt sinds een
aantal weken licht.
Bijna 6 op de 10 bezoekers komen naar de teststraat na een positieve zelftest. Van deze
groep test bijna 95% positief. Van de overige bezoekers test 26,5% positief. Ook dit percentage
daalt sinds enkele weken.
Vanaf maandag 11 april is het in de meeste gevallen niet meer nodig om een positieve zelftest
door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen - bijvoorbeeld mensen die in de zorg
werken of mensen die geen zelftest kunnen gebruiken - blijft een GGD-test mogelijk. Een GGDtest is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Voor meer info: zie website.
Door het gewijzigde testbeleid zal het aantal besmettingen dat bij de GGD gemeld wordt nog
verder afnemen. Hierdoor neemt het zicht op het virus af.
Het onderwijs-, BSO- en kinderdagopvangpersoneel is vanaf 11 april geen onderdeel meer van
de doelgroep die met prioriteit getest kan worden.
Op de website Coronatest.nl is het proces voor het annuleren of verzetten van een testafspraak
verbeterd.
De testlocaties van GGD NOG zijn tijdens de komende feestdagen dagelijks geopend tussen
8.30 en 16.00 uur.

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

15.126
Vorige week: 16.630

Toelichting bij de cijfers over de vaccinaties
Afgelopen week zijn 15.126 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Ruim 80% van de
toegediende vaccinaties waren herhaalprikken. Ongeveer de helft van de herhaalprikken is op
een van de maatwerklocaties of via de vrije inloopmogelijkheid gehaald.
De vaccinatietour (prikken op maatwerklocaties in de regio) verloopt succesvol. Dit geeft aan
dat er een behoefte is bij de inwoners om zich dicht bij huis te laten vaccineren. Ook de
doelgroep die in aanmerking komt voor de herhaalprik maakt graag gebruik van deze
mogelijkheid.
Wegens succes wordt de vaccinatietour verlengd en gaan we in elke gemeente nog een derde
keer langs. In week 15 bezoeken we de laatste vier gemeenten voor de tweede ronde. Van week
17 t/m 21 gaat de vaccinatietour alle gemeenten nog een keer langs. Voor meer info: zie
website.
Er komen weinig kinderen naar de vaccinatielocaties: ongeveer 6% van de kinderen tussen de
5 en 11 jaar heeft een 1e vaccinatie gehad. Inmiddels is de GGD bezig met de tweede ronde van
het vaccineren van kinderen van 5-11 jaar.
Ook zien we weinig tieners die een boostervaccinatie halen: minder dan 1% van de jongeren
(12-17 jaar) heeft een boostervaccinatie gehad.
Sinds enkele weken kunnen mensen in de leeftijdscategorie 60-69 jaar ook een herhaalprik
krijgen. Inmiddels hebben ruim 15.000 inwoners uit de regio NOG in deze leeftijdsgroep een
herhaalprik ontvangen.
Alle vaccinatielocaties van GGD NOG zijn gesloten tijdens de feestdagen. Dit betekent dat
de locaties gesloten zijn op: Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Eerste
en Tweede Pinksterdag. Op Goede Vrijdag zijn de vaccinatielocaties wél geopend.

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 4 tot en met 10 april 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
4 tot en met 10 april) (Bron: Stichting NICE).
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Betreft de afgenomen tests in de teststraten van GGD NOG in de periode van 4 tot en met 10 april.
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Cijfers over de toegediende vaccinaties door GGD NOG in de periode van 4 tot en met 10 april (CoronIT ).
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Cijfers over vaccinatiegraad: Data GGDGHOR Nederland uit CoronIT (datum extractie: 8-4-2022), 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

